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บทสรุปผู้บริหาร 
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โดยคณะกรรมการจัดทำแผนได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาตลอดจน นโยบายการบริหารของผู้บริหารมาจัดทำแผนงานโครงการตามพันธกิจ 
ประกอบด้วย 5 แผนงานหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ของแผน 4 ประการ และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานตามพันธกจิของวิทยาลัย  
2. เพ่ือกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่กำหนด  
3. เพื่อกำกับติดตามการบริหารงบประมาณของแผนงานโครงการที่กำหนด  
4. เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อนความสำเร็จตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการไว้ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด  

1. โครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ สามารถดำเนินการได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. โครงการในทุกแผนงาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3. ทกุโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการถ่ายทอด สามารถดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90   

 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด จึงไดจ้ัดทำโครงการทั้งสิ้น 79 โครงการ เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยตามที่ได้รับการถ่ายทอด จำนวน 
15 โครงการ  และเป็นโครงการพื้นฐานตามพันธกิจ 64 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 32,647,772.83 บาท โดยกำหนดให้มีการกำกับติดตามการปฎิบัติงาน
เป็นรายไตรมาส เพ่ือให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วตามบริบทและสถานการณท์ีเ่ปลี่ยนแปลง 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลวิทยาลัย 
ชื่อสถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 
ท่ีต้ัง    เลขท่ี  91  ถนนโคกขัน  ตำบลทับเท่ียง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

ประวัติความเปน็มา 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ต้ังอยู่เลขท่ี 91  ถนนโคกขัน  ตำบลทับเท่ียง อำเภอ

เมือง  จังหวัดตรัง  เป็นวิทยาลัยพยาบาล   ท่ีก่อต้ังขึ้นเป็นอันดับท่ี 23  ในจำนวน 29 แห่ง  เดิมสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล  ต่อมากระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายรวม
กองงานวิทยาลัยพยาบาลเข้ากับกองฝึกอบรมเรียกชื่อใหม่ว่า “สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข” โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามใหม่
ว่า “สถาบันพระบรมราชชนก”  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  ก่อต้ังขึ้นโดยดำริของ ฯพณฯ นายชวน  หลีกภัย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญและความ
จำเป็นของการผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพเพื่อการให้บริการได้ครอบคลุมท่ัวทุกจังหวัดของประเทศไทย  โดยเฉพาะภาคใต้แถบชายฝ่ังอันดามัน  ต้ังแต่จงัหวัด
ภูเก็ตลงมาจนถึงจังหวัดพัทลุง  ขณะนั้นยังไม่มีวิทยาลัยพยาบาล  และจังหวัดตรัง เป็นพื้นท่ีเหมาะแก่การประสานงานกับจังหวัดอื่น ๆ  คณะผู้ริเริ่มดำเนินการประกอบด้วย
บุคลากรหลายฝ่าย ท้ังภาครัฐและเอกชน  รวมถึงประชาชนจังหวัดตรัง โดยฯพณฯ ชวน  หลีกภัย  ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีหนังสือลง
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527  ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายมารุต บุญนาค) เพื่อขอการสนับสนุนการจัดต้ังวิทยาลัยพยาบาล ซึ่งได้รับการเห็นชอบใน
หลักการแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ  ในขณะเดียวกันคณะผู้ริเริ่มยังคงดำเนินเรื่องตามขั้นตอนเรื่อยมา เช่น การจัดหาท่ีดินท่ีเหมาะสมท้ังด้านท่ีต้ัง  ความสะดวก
ปลอดภัย  คล่องตัวในการจัดการเรียนการสอน  ในท่ีสุดได้พื้นท่ีก่อสร้างอาคาร จำนวน  19 ไร่เศษ ในราคา 7.7 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนการเงินจากองค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดตรัง  จำนวน 3.5 ล้านบาท  เทศบาลเมืองตรัง จำนวน 4 ล้านบาท  และตระกูลจันทรสกุล  จำนวน  2  แสนบาทถ้วน 

ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเป็นงบผูกพัน 3 ปี พ.ศ. 2530 – 2532  จำนวน  43  ล้านบาทเศษ  ระยะนั้นอาจารย์ผกา  เศรษฐจันทร์  
ผู้อำนวยการกองงานวิทยาลัยพยาบาล  ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง โดยเริ่มก่อสร้าง เมื่อวันท่ี  14 กันยายน 2531  
ถึง 6 เมษายน 2533  จึงแล้วเสร็จตามแผนการเปิดวิทยาลัยฯ  
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเปิด “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง”  เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2533 
กำเนิดเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2532 แต่เน่ืองจากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงได้ฝากนักศึกษารุ่นแรกศึกษาที่

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา แล้วรับกลับมาศึกษาต่อท่ีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  พร้อมกับเปิดรับนักศึกษารุ่นท่ี 2  ในปีการศึกษา 2533 เป็นต้นมา  ต่อมา
ในปีการศึกษา 2535 ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น) อีก 1 หลักสูตร ผลิตได้ 7 รุ่น จึงปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2542  ตามนโยบาย
รัฐบาล  และเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ในปีการศึกษา 2542 ผลิตได้ 8 รุ่น  จึงปิดหลักสูตร ในปีการศึกษา 2551  และเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตเทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 3 ปี) ภาคพิเศษ ในปีการศึกษา 2545  ผลิตได้ 1 รุ่น จึงปิดหลักสูตร ในปีการศึกษา 2548 ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  
จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตผลิตบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน 22 รุ่น 

สำหรับชื่อวิทยาลัยฯ เดิมใช้ชื่อ วิทยาลัยพยาบาลตรัง  ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี     ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยว่า 
“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง”  ต้ังแต่วันท่ี  14 กุมภาพันธ์ 2537 เป็นต้นมา 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  ต้ังอยู่เลขที่ 91  ถนนโคกขัน  ตำบลทับเท่ียง อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง   92000 
โทรศัพท์   0 7521 1298 
โทรสาร    0 7521 1298  ต่อ  121 
เว็บไซด์    www.bcnt.ac.th 
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พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ  

2. วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพ่ือสร้างเสรมิสุขภาวะชุมชน 

4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

 
ค่านิยมองค์กร 

พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
 

อัตลักษณ์บัณฑิต 
 วิทยาลัยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

ได้นำอัตลักษณ์บัณฑิตซึ่งกำหนดจากสถาบันพระบรมราชชนกที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดมา กำหนดเป็นอัตลักษณ์บัณฑิต  
 

 คือ “บริการสุขภาพด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์” ซึ่งหมายถึงการให้บริการที่เป็นมิตร มีความรักความเมตตา 
ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บรกิารตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง  
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก โดยกำหนดสมรรถนะบัณฑิตท่ีตอบสนองอัตลักษณ์ คือ SAP (Service mind, Analytical  thinking, Participation) 
ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 S = Service Mind (จิตบริการ) หมายถึง จิตที่พร้อมที่จะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพ่ือสาธารณะประโยชน์  
 A = Analytical Thinking (การคิดเชิงวิเคราะห์) หมายถึง ความสามารถในการจำแนก แจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพ่ือค้นหาสาเหตุทีแ่ท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 
 P = Participation  (การให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม) หมายถึงการให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
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เอกลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
 เอกลักษณ์ของบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก คือ 
“สร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System)” ตามเอกลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีความหมายดังนี้  
 สร้างคน  หมายถึง  การผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ 
 ระบบสุขภาพชุมชน  หมายถึง  ระบบความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ โดยมีความหมายและขอบเขตท่ีกว้างขวางเกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่าง ๆ 
ทีม่ีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้าน ทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพ  

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้ซ่ึงกำหนดจากสถาบันพระบรมราชชนกที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดมา 
กำหนดเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  ดังนี้ 
 1. มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล 
 2. มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล 
 3. ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ 
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
 6. มีความสามารถในการคดิและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 7. มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. วิจยัและนำผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน 
 9. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
  วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
ได้นำวัฒนธรรมองค์กรซึ่งกำหนดจากสถาบันพระบรมราชชนกที่เป็นสถาบันต้นสังกัดมากำหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 
 

 
 
 
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

1. เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย  
2. เพ่ือกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการทีก่ำหนด  
3. เพ่ือกำกับติดตามการบริหารงบประมาณของแผนงานโครงการที่กำหนด  
4. เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อนความสำเร็จตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตัวช้ีวัดความสำเรจ็ของแผนปฏิบัติการไว้ทั้งส้ิน 4 ตัวชี้วัด  
1. โครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ สามารถดำเนินการได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. โครงการในทุกแผนงาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3. ทุกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการถ่ายทอด สามารถดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90   

     

ตราสัญลักษณ์ ของวิทยาลัย 

 

 

 

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย 
 
 
 
 

 
.....ดอกศรีตรัง   มสีีม่วง  รูปรา่งคล้ายระฆัง 
มีกลิ่นหอมอ่อน หาดูดอกศรีตรังได้ท่ัวไปในเมืองตรัง... 
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สีประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

 สีม่วง 

 

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณภาพ บริการด้วยหัวในความเป็นมนุษย์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ คุณธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

2. พัฒนาบุคลากร และบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานท้องถิ่น องค์วิชาชีพและชุมชน 

3. วิจัยและสร้างองคค์วามรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การพยาบาล และการสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งดา้นวิชาการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 

5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภท ปฎิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ หมายเหตุ 
สายวิชาการ    
ข้าราชการ 35   
จ้างเหมาบริการ    
พกส. 6   

รวม 41   
สายสนับสนุนทั่วไป    
ข้าราชการ 2   
ลูกจ้างประจำ 10   
พนักงานราชการ 3   
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 9   
จ้างเหมาบริการ 21   

รวม 45   
รวมทั้งสิ้น 86   
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จำนวนบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง  45 คน  ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  1  คน ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท 2 คน 

ตารางท่ี 2 จำนวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงและรวมลาศึกษาต่อจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา จำนวน หมายเหตุ 
ปริญญาเอก 8  
ปริญญาโท 30  
ปริญญาตรี 7  

รวมทั้งสิน้ 45  
 

จำนวนนักศึกษา ในการศึกษา 2564 มีจำนวนนักศึกษาโดยแยกตามรายชั้นปี ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามชั้นปี 

ชั้นปี จำนวน (คน) รวม (คน) 
ปีที่ 1 100 396 
ปีที ่2 99 
ปีที่ 3 97 
ปีที่ 4 100 

 

 

 

12 



นโยบาย 

1.นโยบายด้านการจัดการองค์กรเชิงรุก 

1.1 เร่งรัดและเพ่ิมคุณภาพการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน 

1.2 มุ่งม่ันพัฒนาองค์กร ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยการพัฒนา และยกระดับศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ 

1.3 สร้างอัตลักษณก์ารทำงานด้วยจิตบริการที่เน้นหัวใจความเป็นมนุษย์ 

1.4 เร่งรัดการสร้างและเผยแพร่ผลงานด้านการพยาบาลฉุกเฉิน 

1.5 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแก่บุคลากรทุกระดับให้อยู่ในระดับที่สามารถใช้ 

    งานได้ (Working Knowledge) 

2.นโยบายด้านการบริหาร 

2.1 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ภายใต้ค่านิยม  

    “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 

 2.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การสื่อสารและการตัดสินใจ (Information  and       

     Communications Technology) 

 2.3 มีการบริหารงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า คุ้มทุน โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

2.4 มีการควบคุมภายใน และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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3 นโยบายด้านการจัดการศึกษา 

3.1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรมและกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งในหลักสูตร นอกหลักสูตรเพื่อให้ได้ 

ผลลัพธ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา  

พ.ศ.2561  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์บัณฑิต 

3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา  

3.4 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

3.5 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการ

บริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 

3.6 พัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบความรู้รวบยอด และการสอบขึน้ทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ  

4.นโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

4.1 ผลักดันการดำเนินการประกันคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครบถ้วน  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

4.2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้และสร้างเครือขา่ยด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 

5.นโยบายด้านวิจัยและนวัตกรรม  

5.1 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ตามความต้องการ จำเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน  และประเทศ โดย

ผลลัพธ์ของการวิจยัและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าเพ่ิม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและ

นานาชาติ  

5.2 สนับสนุนให้อาจารย์มีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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5.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

5.4 สนับสนุน ทรัพยากร งบประมาณ แหล่งทุนวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งเร่งรัดให้มีการแสวงหาทุนสนับสนุนจากภายนอก 

5.5 สร้างเครอืข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

6.นโยบายการบริการวิชาการแก่สังคม 

6.1 บริการวิชาการเชิงรุกแก่สังคมทีส่อดคล้องกับบริบท และตอบสนองความต้องการของชุมชน นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของผู้เรียน 

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

6.2 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน ในระดับเครือข่าย/ชาติ/นานาชาติ 

7.นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 7.1 ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศองค์กรที่สืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทยและ

ต่างประเทศอย่างเหมาะสม 

7.2 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการ  กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการวิจัย  

7.3 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ศลิปะภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และปฏิบัติ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 
หลักสตูรที่เปิดสอน 
 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
หลักสูตรทีเ่ปิดอบรมระยะสั้น 
 หลักสูตรการพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 
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โครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรงั 
 

 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
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ตารางแสดงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ สู่แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้บริการด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ เพื่อสุขภาวะชุมชน 
เป้าประสงค์  
1.บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความ เป็นมนุษย ์
และมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

1. เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย  
2. เพ่ือกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่กำหนด  
3. เพ่ือกำกับติดตามการบริหารงบประมาณของแผนงานโครงการที่กำหนด  
4. เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อนความสำเรจ็ตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ  
1. โครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ สามารถดำเนินการได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. โครงการในทุกแผนงาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3. ทุกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการถ่ายทอด สามารถดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90   

คณะกรรมการ) 
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กลยุทธ์ ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมาย โครงการ ผู้รับผิด 
ชอบ

โครงการ 
Base 64 65 66 67 68 

1.พัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาท่ีตอบ 
สนองความต้องการ 
ของระบบสุขภาพ 
ของประเทศและได้ 
มาตรฐานสากล 

1.1 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการ 
เห็นชอบจากสภาวิชาชีพและได้รับการ 
อนุมัตจิากสภาสถาบันภายในเวลา 
ทีก่ำหนด 

1 1 1 1 1 1 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
บัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
ตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์  
(Outcome Based Education: OBE)  
 

ฝ่ายวิชาการ
และพัฒนา
นักศึกษา 

1.2 จำนวนหลักสูตรไดร้ับการรับรอง
ตามมาตรฐานตามระบบ AUN-QA 

N/A - 1 1 1 1 

1.3 จำนวนหลักสูตรที่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของระบบสุขภาพ  
ของประเทศระดับปริญญาตรี  

1 1 1 1 1 1 

1.3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา N/A - - - - 1 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ ผู้รับผิด 

ชอบ
โครงการ 

Base 64 65 66 67 68 

2. พัฒนากระบวน 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพ สมรรถนะ 
ด้านภาษาอังกฤษ 
สร้างสรรคน์วัตกรรม
การให้บริการด้วย 
หวัใจความเป็นมนุษย์ 
และการบริหาร 
จดัการสุขภาวะ 
ชุมชน 

2.1 ร้อยละของผู้สำเรจ็การศึกษา 
ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษมากกว่า 
ระดับ upper intermediate 

N/A 100 100 100 100 100 2. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรคน์วัตกรรม 
การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการ 
บริหารจัดการสุขภาวะชุมชน งบประมาณ  
 
 

 
 

ฝ่ายวิชาการ
และพัฒนา
นักศึกษา 

(งานพัฒนา
นักศึกษา) 

2.2 ร้อยละของนักศึกษามีผลงาน 
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลใน 
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

N/A 1 2 2 3 3 

2.3 รอ้ยละของผู้สำเร็จการศึกษา 
ที่มีผลการประเมินด้านการบริการด้วย 
หวัใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีมาก 

N/A 20 30 40 50 60 

2.4 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา 
ที่มีผลการประเมินสมรรถนะการบริหาร
จัดการสุขภาวะชุมชนในระดับดีมาก 

N/A 10 20 30 40 50 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base 64 65 ๖6 67 68 โครงการ ผู้รับผิด 

ชอบโครงการ 
3. พัฒนาอาจารย ์

ใหม้ีสมรรถนะการจั

ดการเรียนการสอนที่  

ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ของนักศึกษา 

3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำ 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตรงตาม 
สาขาทีเ่ปิดการเรียนการสอน 

N/A 8 10 12 14 16 3.โครงการส่งเสริมการเพ่ิมคุณวุฒิ 

และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 

ให้มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ 
2. มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาวะ ของชุมชนและสังคมอาเซียน 
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

1. เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย  
2. เพ่ือกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่กำหนด  
3. เพ่ือกำกับติดตามการบริหารงบประมาณของแผนงานโครงการที่กำหนด  
4. เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อนความสำเร็จตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ  
1. โครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ สามารถดำเนินการได ้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. โครงการในทุกแผนงาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3. ทุกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการถ่ายทอด สามารถดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90   

คณะกรรมการ) 
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กลยุทธ์ ตัวชีวั้ด Base 64 65 66 67 68 โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

4. เร่งรัดการผลิต   
เผยแพร่ ผลงานวิจัย  
ผลงานวิชาการและ 
นวัตกรรมทีม่ีคุณภา
พในระดับชาติและ 
นานาชาติ 

4.1 จำนวนผลงานวิจัยและผลงาน 
วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานา 
ชาติ 

N/A 1 1 1 1 1 4.โครงการสนับสนุนการผลิต เผยแพร่ 

และการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ไปใช้ประโยชน์ 

 

ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

4.2 จำนวนนวัตกรรมของอาจารย์ 
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรืออาเซียน 
 

N/A 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4.3 ร้อยละของผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการหรือนวัตกรรม 
ทีน่ำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
สุขภาวะของชุมชนหรือสังคมอาเซียน 

N/A 30 30 40 40 50 

4.4 จำนวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมที่ได้รับสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร 

1 1 1 1 2 2 

4.5 จำนวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมที่กระทรวงสาธารณสุข 
นำไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือ 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

N/A 0 1 1 1 1 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base 64 65 66 67 68 โครงการ ผู้รับผดิชอบ 
โครงการ 

5. เร่งรัดการสร้าง 
เครือข่ายความร่วม 
มือเพ่ือแสวงหาทุน 
จากภายนอก 

5. สัดส่วนของเงินวิจัยภายนอก 
ต่อทุนวิจัยภายใน 

N/A 10: 
90 

15: 
85 

20: 
80 

25: 
75 

30: 
70 

 ฝ่ายวิจัยและ
บรกิารวิชาการ 

6. พัฒนาความ 
ร่วมมือการผลิต ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ และ 
นวัตกรรมร่วมกับ 
หน่วยงานภายนอก 
ทั้งในและต่าง 
ประเทศ 

6. จำนวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ  
และนวัตกรรมที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัย 
หรือหน่วยงานในต่างประเทศ 
 
 
 

N/A 1 1 1 1 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการให้บริการวิชาการด้วยการสานพลังของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาวะชุมชน ประเทศ และอาเซียนอย่างย่ังยืน  
เป้าประสงค์ 
๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการท่ีได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

1. เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย  
2. เพ่ือกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่กำหนด  
3. เพ่ือกำกับติดตามการบริหารงบประมาณของแผนงานโครงการที่กำหนด  
4. เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อนความสำเร็จตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ  
1. โครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ สามารถดำเนินการได ้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. โครงการในทุกแผนงาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3. ทุกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการถ่ายทอด สามารถดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90   

คณะกรรมการ) 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base 64 65 66 67 68 โครงการ ผู้รับผิดชอ
บ โครงการ 

7. พัฒนาศูนย์บริการ 
วิชาการให้ตอบสนองความต้
องการของ ระบบสุขภาพของ 
ประเทศและอาเซียน 

7.1 จำนวนศูนย์ฝึกอบรม 
ด้านวิชาการ/วิชาชีพ 
ที่มีความเป็นเลิศด้าน 
การบริการวิชาการ 

N/A 1 1 1 1 1 5.  โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางดา้น 

วิชาการ และวิชาชีพ  

 
 

ฝ่ายวิจัย

และบรกิาร

วิชาการ 

7.2 จำนวนหลักสูตร 
ฝึกอบรมใหมท่ี่ได้ 
มาตรฐานและ 
ตอบสนองความต้องการ 
ระบบสุขภาพของระดับชาติ 
หรืออาเซียน 

N/A 1 1 1 1 1 

7.3 จำนวนชุมขนเข้มแข็ง 
ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนและผลลัพธ์ 
ที่ตอบสนองและสรา้ง 
ประโยชน์แก ่ชุมชน สังคม 

N/A 1 1 1 1 1 6.โครงการพัฒนาชุมชนเข็มแข็งและยั่งยนื 

(One College One Community) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
4. เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

1. เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย  
2. เพ่ือกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่กำหนด  
3. เพ่ือกำกับติดตามการบริหารงบประมาณของแผนงานโครงการที่กำหนด  
4. เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อนความสำเร็จตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ  
1. โครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ สามารถดำเนินการได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. โครงการในทุกแผนงาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3. ทุกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการถ่ายทอด สามารถดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90   

คณะกรรมการ) 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base 64 65 66 67 68 โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

8. ยกระดับความ 
เชี่ยวชาญของ 
คณาจารย์ให้เป็นที ่
ยอมรับในระดับชาติและอา
เซียน 
 

8.1 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ 
ในวิทยาลัย มีตำแหน่งทาง 
วิชาการ  

N/A - 15 30 45 100 7. โครงการส่งเสริมการเลื่อนระดับทาง 

วิชาการ (ผศ.)  

 
 
 

ฝ่ายบริหาร 

8.2 ร้อยละของบุคลากร 
สายวิชาการ ที่มีคุณวุฒิ ป.เอก 
ในภาพรวมของวิทยาลัย 

N/A 40 40 40 40 40 3.โครงการส่งเสริมการเพ่ิมคุณวุฒิและ 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการให้มี 

ความเชี่ยวชาญ เฉพาะสาขา 

8.3 ร้อยละของบุคลากร 
สายวิชาการมีการเพ่ิมพูนทักษะ 
ปฏิบัติในคลินิก (Faculty 
Practice) 

N/A 100 100 100 100 100 8. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ

สาขา (Faculty Practice) 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base 64 65 66 67 68 โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

9. พัฒนาการสื่อสาร 
และการตลาดเพ่ือ 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
ของคณะ 

9.1 หลักสูตรที่มีผู้สมัคร 
เข้าศึกษาหรืออบรมเพ่ิมขึ้น 

N/A 1 1 1 1 1 9.โครงการพัฒนาการสื่อสารและการตลาด
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ฝ่ายบริหาร 

9.2 ร้อยละของจำนวน 
หลักสูตรที่รบันักศึกษาใหม ่
หรือผู้เข้ารบัการ อบรม 
อย่างน้อย ร้อยละ  90 
ของแผน 

N/A ≥ 
80 

≥ 
85 

≥ 
90 

≥ 
95 

≥ 
95 

9.3 จำนวนช่องทางการ 
สื่อสารและการตลาดเพ่ือ 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ
วิทยาลัย 

N/A 2 3 4 5 5 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base 64 65 66 67 68 โครงการ ผู้รับผดิชอ
บโครงการ 

10. พัฒนาระบบ 
การบริหาร 
จัดการให้เป็น 
องค์กร 
สมรรถนะสูง 
ภายใต้ 
ค่านิยมร่วมและ 
อัตลักษณ์ของ 
สถาบัน 

10.1 สัดส่วนของอาจารย์ 
ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  

N/A ไมเ่กนิ 
1:6 

ไมเ่กนิ 
1:6 

ไมเ่กนิ 
1:6 

ไมเ่กนิ 
1:6 

ไมเ่กนิ 
1:6 

10.โครงการพัฒนาระบบ 
และกลไกการบริหารจัดการ 
อัตรากำลังบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะ
พยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรม
ราชชนก  

ฝ่ายบริหาร 

10.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการ 
ประเมินความสุขในการทำงาน 
เพ่ิมข้ึน 

N/A 62 64 66 68 70 11.โครงการบริหารจัดการ 
ด้านทรัพยากรบุคคล 
คณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กร 
สมรรถนะสูง  10.3 ร้อยละของจำนวนบุคลากร 

สายสนบัสนุนต่อจำนวนกรอบอัตรา 
กำลัง 

N/A - 70 75 80 85 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base 64 65 66 67 68 โครงการ ผู้รับผิดชอ
บโครงการ 

10. พัฒนาระบบ 
การบริหาร 
จัดการให้เป็น 
องค์กร 
สมรรถนะสูง 
ภายใต้ 
ค่านิยมร่วมและ 
อัตลักษณ์ของ 
สถาบัน 

10.4 ผลการประเมนิคณุภาพ 
การศึกษา ระดับหลักสูตร 

ระดับดี ระดับดี 
ขึ้นไป 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

12.โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา  วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง                         
คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ฝ่ายบริหาร 

10.5 ผลการรับรองหลักสูตรของ 
สถาบันการศึกษาพยาบาลจาก 
สภาการพยาบาล  

5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ป ี 5 ปี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรยีนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
เป้าประสงค์ 
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

1. เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย  
2. เพ่ือกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่กำหนด  
3. เพ่ือกำกับติดตามการบริหารงบประมาณของแผนงานโครงการที่กำหนด  
4. เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อนความสำเร็จตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ  
1. โครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ สามารถดำเนินการได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. โครงการในทุกแผนงาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3. ทุกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการถ่ายทอด สามารถดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90   

คณะกรรมการ) 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base 64 65 66 64 68 โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

11.  พัฒนาศูนย ์

เทคโนโลยีสารสน

เทศและแหล่ง 

เรียนรู้ให้ 

ตอบสนอง 

การดำเนินงาน 

ตามพันธกิจ 

11.1 วิทยาลัยมีโครงสร้าง พ้ืนฐาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได้มาตรฐาน  

N/A มี มี มี มี มี 13. โครงการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะ
พยาบาลศาสตร์  
 
 

ฝ่ายบริหาร 

11.2 ระดับความสำเร็จของการ 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ 

ตัดสินใจของผู้บริหาร 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดบั 

5 

ระดับ 

5 

14. โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
เป้าประสงค์ 
6. บุคลากรในองค์กรและนักศึกษามีความภาคภูมิใจและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

1. เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย  
2. เพ่ือกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่กำหนด  
3. เพ่ือกำกับติดตามการบริหารงบประมาณของแผนงานโครงการที่กำหนด  
4. เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อนความสำเร็จตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ  
1. โครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ สามารถดำเนินการได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. โครงการในทุกแผนงาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3. ทุกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการถ่ายทอด สามารถดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 90   

คณะกรรมการ) 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base 64 65 66 64 68 โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

12. ส่งเสริมความ 

ตระหนักและ 

แสดงออกถึง 

จิตสำนึกของ 

ความเป็นไทยของ 

อาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษา 

12.1 วิทยาลัยมีการบูรณาการ 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

กับการพัฒนานักศึกษา และพันธกิจ 

ด้านอื่น 

มี มี มี มี มี มี 15.โครงการส่งเสริมการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยกับการ
พัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 
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ส่วนที่ 2  
แผนการจดัสรรงบประมาณ ปี 2565 

       โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ ดังนี้  

พันธกิจ เงินงบประมาณ เงินรายได้ จำนวนเงินรวม 
ร้อยละของการ

จัดสรร 
1.ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 

7,161,772.80 4,774,515.20 11,936,288.00 40 

2. วิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

238,725.76 2,148,531.84 2,387,257.60 8 

3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน 
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 

2,387,257.60 2,387,257.60 4,774,515.20 16 

4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 149,203.60 149,203.60 298,407.20 1 

5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง 3,133,275.60 7,310,976.40 10,444,252.00 35 

รวมงบประมาณที่จัดสรร 13,070,235.36 16,770,484.64 29,840,720.00 100 
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แบบฟอร์มที่ 1 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ประเภทรายจ่าย จำนวนเงิน  หมายเหตุ  

  รวมทั้งสิ้น    
 32,647,772.83    

1. เงินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

    

  1.1. รายได้จากการลงทะเบียนของนักศึกษา     

  (1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต     

  นักศึกษาปี 1  ปีการศึกษา 2564 จำนวน  100 คน 2,387,500 *เฉพาะภาคเหนือจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาค
ฤดูร้อนจึงไม่มีค่าลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ได้แก่ วพบ.
เชียงใหม่ วพบ.นครลำปาง วพบ.พะเยา วพบ.พุทธชิน
ราช วพบ. สปร.นครสวรรค์ วพบ.อุตรดิตถ์ 
  

  นักศึกษาปี 2  ปีการศึกษา 2564 จำนวน 99 คน 2,363,625 ดู Sheet หลักการคำนวณ 
  

  นักศึกษาปี 3  ปีการศึกษา 2564 จำนวน 97 คน 2,315,875 ดู Sheet หลักการคำนวณ 
  

  นักศึกษาปี 4  ปีการศึกษา 2564 จำนวน 100 คน 1,830,000 ดู Sheet หลักการคำนวณ  
  นักศึกษาปี 1  ปีการศึกษา 2565 จำนวน 140 คน 

  

  ดู Sheet หลักการคำนวณ 
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ประเภทรายจ่าย จำนวนเงิน  หมายเหตุ 

  รวมทั้งสิ้น       

  (2)  หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล    คนละ 45,000 บาท 

  นักศึกษาปี 1  ปีการศึกษา 2565 จำนวน 60 คน 765,000 ทุนสบช. 43 คน=1,935,000/เข้ารายได้วิทลัย 17 คน=
765,000 

  1.2 รายได้จากนักศึกษา     

  (1) ค่าหอพัก 3,495,600 ห้องพัดลม จำนวนเงิน 800 บาทต่อเดือน 
ห้องปรับอากาศไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือน 

  (2) ค่าอาหาร 0   

  (3) ค่าประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ 79,200 คนละ 200 บาท ทุกชั้นปี 

  (4) ค่าตรวจสุขภาพ 148,000 คนละ 500 บาท (เฉพาะปี 2 - 4) 

  (5) ค่าใช้จ่ายรับปริญญา 150,000 คนละ 1,500 บาท (เฉพาะปี 4) 

  (6) ค่าประกันของเสียหาย 50,000 คนละ 500 บาท (เฉพาะ ปี 1 ปีการศึกษา 2564) 

  (7) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 50,000 คนละ 1,000 บาท (เฉพาะ ปี 1 ปีการศึกษา 2564) 

  (8) ค่าเตรียมความพร้อม 100,000 คนละ 1,000 บาท (เฉพาะ ปี 1ปีการศึกษา 2564) 

  (9) อ่ืน ๆ ระบุ..........................      
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ประเภทรายจ่าย จำนวนเงิน  หมายเหตุ 

  รวมทั้งสิ้น       

 1.3 เงินรายได้จากบริการวิชาการ (ระบุ)   

  (1)  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางทางสาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่8 จำนวน 50 คน 

3,100,000 คนละ 62,000 บาท 

  (2)  หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่น
ที่ 35/2565 จำนวน 50 คน 

2,000,000 คนละ 40,000 บาท 

  (3) โครงการ การส่งเสริมสุขภาพเด็กในสถานการณ์
โควิด-19 

120,000 คนละ 1,000 บาท 

  (4) โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชใน
ชุมชน 

100,000 คนละ 1,000 บาท 

  (5) โครงการการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง 
ภายใต้สถานการณ์โควิด 

50,000 คนละ 500 บาท 

  1.4 เงินรายได้จากวิจัยภายนอก     

  (1)  จากหน่วยงาน..............
(ระบุ)................................... 

    

       (1.1) โครงการ/กิจกรรม..............
(ระบุ)................................... 
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ประเภทรายจ่าย จำนวนเงิน  หมายเหตุ 

  รวมทั้งสิ้น       

  (2)  ระบุ...................................................................     

  1.5 เงินรายได้สถานบริการ (ระบุ)     

  (1)  คลินิก ระบุ
................................................................... 

    

  (2)  อ่ืน ๆ ระบุ
................................................................... 

    

  1.6 รายได้อ่ืน ๆ  (ระบุ)     

  (1)  รายได้จากการเช่าทรัพย์สิน  128,000   

  (2)  ระบุ...................................................................     

รวมเงินรายได้ทั้งหมด 19,232,800 -รายได้ที่อยู่ สบช. ประกอบด้วย ค่าประกันอุบัติเหตุ 
79,200 
-คชจ.รับปริญญา 150,000 + ค่าข้ึนทะเบียนนศ.ใหม่ 
50,000 

รวมเงินรายได้ 18,953,600  

วิทลัยฯสามารถใช้เงินรายได้ไม่เกิน 90% ของรายได้ทั้งหมด 17,058,240  

 1.7 งบดำเนินงาน 500,000  

รวมงบดำเนินงาน 500,000  
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ประเภทรายจ่าย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

  รวมทั้งสิน้       

 1.8 งบเงินอุดหนุน   

 (1) อุดหนุนพยาบาลศาสตร์   

 - เงินอุดหนุนยกมา ปี 64 พย. 4,198,733.38  

 - พยบ. ปี 65 เฉพาะ ปี 1-4 3,939,840  

 - ปี 1 ปีการศึกษา 65 806,400  

 - พรบ.เงินกู้ 1,380,000  

 (2) อุดหนุนผู้ช่วยพยาบาล   

 - เงินอุดหนุน ยกมา ปี 64 ผช. 2,809,559.45  

 - ผช. ปี 65 193,5000  

 (3) อุดหนุนสัตว์ปลอดโรค 20,000  

รวมงบเงินอุดหนุน 15,089,532.83  

รวมงบประมาณทั้งหมด 32,647,772.83  
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ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ จำนวนโครงการตามกลยุทธ์ และโครงการงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พันธกิจ อุดหนุน ลงทุน ดำเนินงาน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 

1.ด้านผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ แนวนโยบาย แห่งรัฐ  
โครงการกลยุทธ์      
โครงการประจำ 3,489,872   1,482,500 4,972,072 
รวมด้านผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ

สอดคล้องกับ แนวนโยบาย แห่งรัฐ 

3,489,872   1,482,500 4,972,072 

2.ด้านวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
โครงการกลยุทธ์      

โครงการประจำ 7,950    7,950 
รวมด้านวจิัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์

ที่เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

7,950    7,950 

3.ด้านให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
โครงการกลยุทธ์ 20,000   30,000 50,000 
โครงการประจำ      
รวมด้านให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน 

เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 

 

20,000   30,000 50,000 
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พันธกิจ อุดหนุน ลงทุน ดำเนินงาน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 
4.ด้านส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
โครงการกลยุทธ์      
โครงการประจำ 88,160    88,160 

รวมด้านส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 88,160    88,160 

5.ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
โครงการกลยุทธ์ 70,000    70,000 
โครงการประจำ 694,862.83  500,000 1,515,200 2,710,062.83 
รวมด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง 764,862.83  500,000 1,515,200 2,780,062.83 

รวมทุกพันธกิจ 4,307,844.83  500,000 3,027,700 7,898,544.83 
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ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน จำนวนโครงการตามกลยุทธ์ และโครงการงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงาน อุดหนุน ลงทุน ดำเนินงาน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

ก แผนงานบุคลากร 5,218,200   4,011,960 9,230,160 28.27 
ข แผนงานพื้นฐาน 4,370,844.83  500,000 3,027,700 7,898,544.83 24.19 
ค แผนงานยุทธศาสตร์ 5,500,488   10,018,580 15,519,068 47.53 

รวมทุกแผนงาน 15,089,532.83  500,000 17,058,240 32,647,772.83 100 

 
ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณตามโครงการตามกลยุทธ์ และโครงการงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภทโครงการ อุดหนุน ลงทุน ดำเนินงาน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 
โครงการกลยุทธ์ 1,272,518   2,100,000 3,372,518 10.33 
โครงการประจำ 13,817,014.83  500,000 14,958,200 29,275,254.83 89.67 

รวมทั้งสิ้น 15,089,532.83  500,000 17,058,240 32,647,772.83 100 
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ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์  อุดหนุน  ลงทุน  ดำเนินงาน  เงินรายได้  รวมทั้งส้ิน ร้อยละ  

1.การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพ่ือสุขภาวะชุมชน 

โครงการกลยุทธ์ 467,510    467,510  

 

38.77 
โครงการประจำ 1,897,331   3,652,080 5549411 

รวม 2,364,841   3,652,080 6,016,921 

2.การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน 

โครงการกลยุทธ์    32,000 32,000  

 

6.97 
โครงการประจำ    1,050,000 1,050,000 

รวม    1,082,000 1,082,000 

3.การพัฒนาการให้บริการวิชาการด้วยการสานพลังของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาวะชุมชน ประเทศ และอาเซียนอย่างยั่งยืน 

โครงการกลยุทธ์    200,000 200,000  

 

30.70 
โครงการประจำ    4,564,500 4,564,500 

รวม    4,764,500 4,764,500 

4.การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการกลยุทธ์ 210,000    210,000  

 

8.14 

 

โครงการประจำ 1,002,647   50,000 1,052,647 

รวม 1,212,647   50,000 1,262,647 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  อุดหนุน  ลงทุน  ดำเนินงาน  เงินรายได้  รวมทั้งส้ิน ร้อยละ  

5.การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 

โครงการกลยุทธ์ 1,920,000   470,000 2,390,000  

 

15.40 
โครงการประจำ      

รวม 1,920,000   470,000 2,390,000 

6.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 

โครงการกลยุทธ์ 3,000    3,000  

 

0.02 
โครงการประจำ      

รวม 3,000    3,000 

รวมทั้งสิ้น  5,500,488   10,018,580 15,519,068 100 
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

.1-2 FON-Adm-R18  โครงการการ

บริหารงานบุคคลใน

ต าแหน่งพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล

ของงาน                

 2.โครงการการ

บริหารงานบุคคลใน

ต าแหน่งลูกจ้าง

ช่ัวคราวเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิผลของงาน

 

✓ 

5,218,200.00   -             4,011,960.00   -               -            9,230,160.00     หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

FON-Adm-

R18.1
2,667,600.00     -              2,005,980.00    -                -            4,673,580.00    

FON-Adm-

R18.2
120,000.00       -              -                 -                -            120,000.00       

FON-Adm-

R18.3
264,000.00       -              -                 -                -            264,000.00       

ก. แผนงานบุคลากร

 ต.ค. 64- ก.ย. 65

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

FON-Adm-

R18.4
-                 -              -                 -                -            -                 

FON-Adm-

R18.5
2,166,600.00     -              2,005,980.00    -                -            4,172,580.00    

5,218,200.00   -             4,011,960.00   -               -            9,230,160.00    

3 FON-Edu-R01  โครงการ การจัดการ

เรียนการสอนรายวิชา

 ค่าเดินทางไปนิเทศ 

เบ้ียเล้ียง

 

✓ 

     1,522,592.00                -                     -                    -                 -   1,522,592.00     ฝ่าย

วิชาการและ

พัฒนา

นักศึกษา

4 FON-Edu-R04 โครงการลงนาม

บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการ 

(MOU) ระหว่าง

สถาบันพระบรมราช

ชนกและโรงเรียนใน

สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาในเขต

พ้ืนท่ีสุขภาพท่ี 12

 

✓ 

9-
ธ.ค

.-6
4

         30,000.00                -                     -                    -                 -   30,000.00         อ.จันทร์เพ็ญ

 เลิศวนวัฒนา

รวมเงินแผนงานบุคลากร

ข แผนงานพ้ืนฐาน

พันธกิจด้านผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ แนวนโยบาย แห่งรัฐ 

 ต.ค. 64- ก.ย. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

5 FON-Edu-R05 โครงการพัฒนาการ

จัดการศึกษา

หลักสูตร

ประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นท่ี 

14

 

✓ 

       736,810.00                -         382,500.00                  -                 -   1,119,310.00     อ.นิตยา 

ชีพประสพ

6 FON-Edu-R06 โครงการสานสัมพันธ์

และสร้างเครือข่าย

อาจารย์พิเศษ

 

✓ 

         45,280.00                -                     -                    -                 -   45,280.00         อ.ดร.ไพจิตร

 พุทธรอด

7 1.โครงการพัฒนา

นักศึกษาก่อนเข้าสู่

วิชาชีพ

 

✓ 

6-
13

 ก
.พ

. 6
5                    -                  -         124,239.00                  -                 -   124,239.00        อ.อัศรีย์  

พิชัยรัตน์

8 2.โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้ส าเร็จ

การศึกษาเพ่ือก้าวสู่

วิชาชีพ

 

✓ 

16
-1

7 
ก.พ

. 6
5

      175,761.00 175,761.00        อ.รุ่งฤดี 

อุสาหะ

9 FON-Edu-R08 โครงการพัฒนา

นักศึกษาด้านการ

ส่งเสริมและป้องกัน

สุขภาพ (ตรวจ

สุขภาพ)

 

✓ 

19
-ม

.ค
.-6

5

                   -                  -         346,060.00                  -                 -   346,060.00        อ.รุ่งฤดี 

อุสาหะ

FON-Edu-R07

9 ส.ค. 64 - 11 ส.ค. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

10 FON-Edu-R08 โครงการ BCNT 

Scavenger Hunting 

GAME

 

✓ 

20
-2

5 
ธ.ค

. 6
5         53,940.00 53,940.00         อ.พรรณปพร

 ชุนหบดี

11 โครงการจัดหาวัสดุ 

ครุภัณฑ์เพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน

และบริการส าหรับ

นักศึกษาพยาบาล

 

✓ 

       535,190.00                -                    -                 -   535,190.00        ฝ่ายบริหาร

ร่วมกับฝ่าย

วิชาการและ

พัฒนา

นักศึกษา

12 โครงการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ

 งานห้องสมุด 

วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ตรัง

 

✓ 

       620,000.00       400,000.00 1,020,000.00     อ.ชุติกาญจน์

 แซ่ต้ัน

     3,489,872.00                -       1,482,500.00                  -                 -         4,972,372.00

13 FON-Res-R11  โครงการองค์กรแห่ง

การเรียนรู้
 

✓ 

24
-พ

.ย.
-6

4
22

-ธ
.ค.

-6
4

23
-ก

.พ
.-6

5           7,950.00                -                     -                    -                 -   7,950.00           อ.ดวงแข    

 รักไทย

         7,950.00               -                    -                   -                -             7,950.00

รวมเงินแผนงานพ้ืนฐานด้านผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ

 แนวนโยบาย แห่งรัฐ

รวมเงินแผนงานพ้ืนฐานด้านวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน

FON-Edu-R09

ม.ค. - ก.ย. 65

พันธกิจด้านวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน

ต.ค. 64- ก.ย. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

14 โครงการพัฒนา

คุณภาพศูนย์ส่งเสริม

และพัฒนาเด็กวัย

ก่อนเรียนสู่งาน

สร้างสรรค์และ

นวัตกรรม

 

✓ 

                   -                  -           30,000.00                  -                 -   30,000.00         อ.นฤมล  

เฉ่งไล่

15 โครงการเสริมสร้าง

ความรู้ด้านสุขภาพ 

และความเข้มแข็ง

ชมรมผู้สูงอายุต าบล

หนองตรุด

 

✓ 

 อ.กนกพรรณ

 พรหมทอง

ก.พ.-ก.ย. 65

มี.ค. - ก.ย. 65

พันธกิจด้านให้บริการทางวิชาการแก่

สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน 

เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

FON-Ser-R13
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

16 FON-Ser-R14  โครงการสัตว์ปลอด

โรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธานศา

สตรจารย์ ดร.สมเด็จ

พระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัครราชกุมารี

 กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราช

นารี ประจ าปี 2565

 

✓ 

         20,000.00                -                     -                    -                 -   20,000.00         อ.กนกพรรณ

 พรหมทอง

       20,000.00               -          30,000.00                 -                -           50,000.00

17 FON-Cul-R16 โครงการอนุรักษ์สืบ

สานศิลปวัฒนธรรม 

และความเป็นไทย

 

✓ 

         43,360.00                -                     -                    -                 -   43,360.00           อ.สุวิมล    

 มณีโชติ

18 FON-Cul-R17 โครงการพัฒนา

ทักษะนักศึกษาด้าน

สุนทรียทางอารมณ์

 

✓ 

         44,800.00                -                     -                    -                 -   44,800.00           อ.เบญจวรรณ 

จันทรซิว

       88,160.00               -                    -                   -                -           88,160.00

รวมเงินแผนงานพ้ืนฐานด้านให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพ่ือสร้าง

เสริมสุขภาวะชุมชน

รวมเงินแผนงานพ้ืนฐานด้านส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

มิ.ย. - พ.ย. 65

พันธกิจด้านส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

10 ม.ค. - 29 

เม.ย. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

19 1.โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ตรัง  

คณะพยาบาลศาสตร์

 

✓ 

       164,229.00                -                     -                    -                 -   164,229.00        อ.นันทยา 

เสนีย์

20
2โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนางาน

ตามมาตรฐานและ

ตัวบ่งช้ีเพ่ือการ

รับรองสถาบัน  จาก

สภาการพยาบาล

 

✓ 

         70,000.00 70,000.00          อ.นันทยา 

เสนีย์

21 FON-Adm-R20  โครงการบริหาร

ความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน

 

✓ 

         23,340.00                -                     -                    -                 -   23,340.00          อ.เจียมจิต 

โสภณสุขสถิตย์

พันธกิจด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง

พ.ย. 64- ก.ค. 65

   

ม.ค.- -

 ก.พ. 

65

FON-Adm-R19
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

22 FON-Adm-R21  โครงการพัฒนาศูนย์

ศึกษาอาศัยเพ่ือ

สนับสนุนการเรียน

การสอนและการ

ปฏิบัติงาน 

(ซ่อมแซม/ปรับปรุง 

บ ารุงรักษาอาคาร

สถานท่ี

 

✓ 

       281,737.83                -         300,000.00                  -                 -   581,737.83         หน่วยพัสดุ

23 FON-Adm-R22 โครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษาเพ่ือ

สรรหา/พัฒนา

อาจารย์ (ทุนอาจารย์

 ป.ตรี โท เอก)

 

✓ 

                   -                  -         500,000.00                  -     115,200.00 615,200.00         หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

24 FON-Adm-R23 โครงการการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

สาธารณูปโภค (ค่าน้ า

 ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต

 ค่าโทรศัพท์ฯ)

 

✓ 

       100,000.00     500,000.00       600,000.00                  -                 -   1,200,000.00       คุณสุพรรณี

 ทองค า

ต.ค. 64- ก.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

25 โครงการสถานศึกษา

ปลอดภัย
 

✓ 

         55,556.00                -                     -                    -                 -   55,556.00           คุณ

ประภัสสร 

สุขแก้ว

26 โครงการพัฒนา

วิทยาลัยให้เป็น

อุดมศึกษาสีเขียว 

(Green University)

 

✓ 

         35,000.00 35,000.00           อ.ดร.สร้อย

สุวรรณ พลสังข์

 , อ.วรรณนิศา 

คงประสม , 

คุณประสิทธ์ิ 

วัฒนเมธาวี

27 โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

ประจ าปีงบประมาณ

 2565

 

✓ 

         35,000.00 35,000.00         คุณ

ประภัสสร 

สุขแก้ว

      764,862.83    500,000.00    1,400,000.00                 -    115,200.00     2,780,062.83

   4,370,844.83    500,000.00    2,912,500.00                 -    115,200.00     7,898,544.83

รวมแผนงานพ้ืนฐานด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง

รวมแผนงานพ้ืนฐานทุกด้าน

ต.ค. 64- ก.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65

FON-Adm-R24
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

28 FON-Edu-S01 โครงการพัฒนา

หลักสูตรพยาบาลศา

สตรบัณฑิต วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี

 ตรัง คณะพยาบาล

ศาสตร์ สถาบันพระ

บรมราชชนก ตาม

กรอบแนวคิดการจัด

การศึกษาท่ีเน้น

ผลลัพธ์ (Outcome 

Based Education : 

OBE)

 

✓ 

       276,000.00                -                     -                    -                 -   276,000.00        รอง

ผู้อ านวยการ

วิชาการและ

พัฒนา

นักศึกษา

และ

คณะกรรมกา

รพัฒนา

หลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพ่ือสุขภาวะชุมชน

ต.ค. 64- ก.ย. 65

ค.แผนงานยุทธศาสตร์
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

29 โครงการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ท่ี

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

สมรรถนะเชิงวิชาชีพ

 สมรรถนะด้าน

ภาษาอังกฤษ 

สร้างสรรค์นวัตกรรม

 การให้บริการด้วยหัว

ใจความเป็นมนุษย์

และการบริหาร

จัดการสุขภาวะชุมชน

 

✓ 

       191,518.00                -                     -                    -                 -   191,518.00        อ. พรรณปพร 

ชุนหบดี

อ วรารัตน์ 

ทิพย์รัตน์

อ ดร.พัชราภรณ์

 ตุลยกุล

อ. รุ่งฤดี อุสาหะ

อ. จารุวรรณ 

ศุภศรี

อ. เบญจวรรณ 

จันทรซิว 

อ. อิงหทัย ด าจุติ

30 โครงการพัฒนา

สมรรถนะนักศึกษา

ด้านการบริหาร

จัดการสุขภาวะชุมชน

 

✓ 

อ.วรารัตน์ 

ทิพย์รัตน์

31 โครงการพัฒนา

สมรรถนะนักศึกษา

ด้านการพยาบาล

ด้วยหัวใจความเป็น

มนุษย์

 

✓ 

          3,952.00 3,952.00           อ.วรารัตน์ 

ทิพย์รัตน์

ต.ค. 64- ก.ย. 65

9 ต.ค.64 , 11 ต.ค. 

64 - 4 ก.พ. 65

FON-Edu-S02
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

32 โครงการพัฒนา

นักศึกษาด้านทักษะ

ทางภาษาเพ่ือเตรียม

ความพร้อมสู่การ

ส าเร็จการศึกษา

 

✓ 

                   -                  -                     -                    -                 -   -                  อ.ดร.พัชรา

ภรณ์ ตุลยกุล

33 โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาใน

การผลิตผลงาน

สร้างสรรค์และ

นวัตกรรมของ

นักศึกษา

 

✓ 

16
-ต

.ค.
-6

4

         21,878.00 21,878.00          อ.จารุวรรณ 

ศุภศรี

34 โครงการพัฒนา

ความรู้และทักษะ

ปฏิบัติทางการ

พยาบาล (OSCE)

 

✓ 

7-
ก.พ

.-6
5

         17,150.00 17,150.00          อ.จิรานุวัฒน์

 ชาญสูงเนิน

35 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดท า

แผนพัฒนานักศึกษา

 

✓ 

12
-พ

.ค.
-6

5
7-

มิ.
ย.-

65

         24,680.00 24,680.00          อ.อิงหทัย 

ด าจุติ

FON-Edu-S03 ต.ค. 64- ก.พ. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

36 โครงการพัฒนาด้าน

คุณธรรม จริยธรรม

นักศึกษาตามค่านิยม

องค์กร

 

✓ 

         88,723.00 88,723.00          อ.พรรณปพร

  ชุนหบดี

37 โครงการพัฒนา

ความรู้ด้านประกัน

คุณภาพการศึกษา

และทักษะการเขียน

โครงการตามกลไก

ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา

 

✓ 

22
-ธ

.ค
.-6

4

          9,060.00 9,060.00           อ.อิงหทัย 

ด าจุติ

FON-Edu-S03 	ระยะท่ี 1ช่ัวโมงพัฒนานักศึกษา เวลา 

15.00-17.00 น.

   ทุกวันพุธท่ี 1 และท่ี 4 ของเดือน

ธันวาคม  2564 – มีนาคม 2565 และ

ทุกวันพุธท่ี 4 ของ 

   เดือนเมษายน 2565 – พฤษภาคม 

2565

	ระยะท่ี 2 วันเสาร์ท่ี 22  เดือนมกราคม

   พ.ศ. 2565

ระยะท่ี 3 วันเสาร์ท่ี 23 เดือน

กรกฎาคม  2565
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

38 7.โครงการพัฒนา

นักศึกษาให้มีอัต

ลักษณ์บัณฑิต 

วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ตรัง

 

✓ 

                 -   -                 อ.พรรณปพร

 ชุนหบดี

39 8.โครงการพัฒนา

นักศึกษาในการก้าวสู่

เส้นทางการเป็น

นักศึกษาพยาบาล 

(ปฐมนิเทศ)

 

✓ 

       123,800.00 123,800.00       อ.พรรณปพร

 ชุนหบดี

40 FON-Edu-S04 โครงการประเมิน

คุณภาพหลักสูตร

พยาบาลศาสตร

บัณฑิต  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2560

 

✓ 

         83,460.00                -                     -                    -                 -   83,460.00        อ.ดร.นฤมล 

เฉ่งไล่./        

  อ.เพ็ญจันทร์

 มณีโชติ

FON-Edu-S03 ต.ค. 64- ก.ย. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

41 FON-Edu-S07  โครงการพัฒนา

คุณภาพบริหารจัด

การศึกษาภายใต้

เครือข่ายภาคใต้ 

กิจกรรมท่ี 2 อบรม

เชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอน

แบบสหสาขาวิชาชีพ

 

✓ 

                 -                 -                    -                   -                -   -                  อ.ดร.จิราภรณ์

 ชูวงศ์

42 FON-Edu-S08 โครงการพัฒนา

อาจารย์ให้มีความ

เช่ียวชาญด้านการ

จัดการเรียนการสอน

 แบบ SBL

 

✓ 

         89,900.00                -                     -                    -                 -   89,900.00         อ.ศศิธร      

 ค าพันธ์
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

43 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตร

สอนนอกกรอบ : ครู

ผู้สร้างการ

เปล่ียนแปลงภายใน 

(Tech out of the 

Box : 

Transformative 

Teachers from 

within)

 

✓ 

1-
3 

, 3
0-

31
 ต

.ค.
64

14
-1

5 
ม.

ค.6
5

1-
2 

เม
.ย.

 6
5

         80,000.00 80,000.00         อ.เบญจ

วรรณ จันทร

ซิว

44 โครงการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษา :

 การทวนสอบ

รายวิชาและระดับ

หลักสูตร

 

✓ 

         34,720.00 34,720.00         อ.เพ็ญจันทร์

 มณีโชติ

45 FON-Edu-S09  โครงการสร้างความ

ร่วมมือทางวิชาการ

และงานวิจัยกับ

สถาบันการศึกษา

ต่างชาติท้ังในและ

นอกอาเชียน

 

✓ 

       270,000.00                -                     -                    -                 -   270,000.00        อ.ดร.พัชรา

ภรณ์ ตุลยกุล

FON-Edu-S08
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

46 FON-Edu-S11  โครงการจัดหา

ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์

 ห้องปฏิบัติการ

พยาบาล

 

✓ 

     1,050,000.00                -         400,000.00                  -                 -   1,450,000.00     อ.ดวงใจ 

สวัสดี

47 2) วพบ.ตรัง โครงการปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการพยาบาล

เสมือนจริงการพยาบาลผู้ใหญ่

 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

และวัยรุ่น

- สาขาวิชาการพยาบาล

มารดาทารกและผดุงครรภ์/

สาขาวิชาการพยาบาล

อนามัยชุมชนและสาขาวิชา

สุขภาพจิตและการพยาบาล

จิตเวช

 

✓ 

                   -                  -       3,252,080.00                  -                 -   3,252,080.00     ฝ่ายบริหาร

ร่วมกับฝ่าย

วิชาการและ

พัฒนา

นักศึกษา

   2,364,841.00               -      3,652,080.00                 -                -       6,016,921.00

48 FON-Res-S13 โครงการสนับสนุน

การผลิตผลงานวิจัย 

ผลงานวิชาการ และ

การน าไปใช้ประโยชน์

 ประจ าปีงบประมาณ

 2565

 

✓ 

5-
6 

พ.
ย. 

64
13

-1
4 

ธ.ค
. 6

4

-                 -              56,120.00        -                -            56,120.00         อ.เบญจวรรณ 

ช่วยแก้ว

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน

 ต.ค. 64- มิ.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65

รวมเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ

ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพ่ือสุขภาวะชุมชน
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

49 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเร่ือง การ

ผลิตผลงานนวัตกรรม

 ประจ าปีงบประมาณ

 2565

 

✓ 

30,000.00        30,000.00         อ.เพ็ญนภา 

เพ็ชรเล็ก

50 โครงการสนับสนุน

ทุนส าหรับการ

ผลิตผลงานวิจัยและ

ผลงานวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ

 2565

 

✓ 

770,000.00      770,000.00        อ.เบญจวรรณ 

ช่วยแก้ว

51 FON-Res-S13 โครงการสนับสนุน

การผลิตงาน

สร้างสรรค์และ

นวัตกรรมของ

บุคลากรและ

เจ้าหน้าท่ีสาย

สนับสนุน

 

✓ 

43,880.00        43,880.00         คุณนารีรัตน์

 สวนแก้ว

FON-Res-S13

ต.ค. 64- ก.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

52 โครงการสนับสนุน

การเผยแพร่

ผลงานวิจัย ผลงาน

วิชาการ ใน

ระดับชาติและระดับ

นานาชาติและการ

น าไปใช้ประโยชน์

 

✓ 

-                -             150,000.00     -               -            150,000.00        อ.เบญจ

วรรณ ช่วย

แก้ว

53 โครงการสนับสนุน

การผลิต เผยแพร่ 

และการน า

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมไปใช้

ประโยชน์

 

✓ 

32,000.00       32,000.00         อ.เบญจ

วรรณ ช่วย

แก้ว

                 -                 -      1,082,000.00                 -                -       1,082,000.00

54 FON-Ser-S16 โครงการพัฒนาชุมชน

เข็มแข็งและย่ังยืน 

(One College One 

Community)

 

✓ 

                   -                  -         100,000.00                  -                 -   100,000.00        อ.ดร.ญนัท 

วอลเตอร์ 

และอ.กนก

พรรณ 

พรหมทอง

รวมเงินประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชน

และสังคมอาเซียน

ต.ค. 64- ก.ย. 65

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการให้บริการวิชาการด้วยการสานพลังของทุกภาคส่วนเพ่ือสุขภาวะชุมชน ประเทศ และอาเซียนอย่างย่ังยืน 

ต.ค. 64- ก.ย. 65FON-Res-S14
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

55 โครงการอบรม

หลักสูตรผู้บริหาร

การสาธารณสุข 

ระดับกลาง รุ่นท่ี 

35/2565

 

✓ 

                   -                  -                     -      1,659,500.00               -   1,659,500.00     อ.ดร.ญนัท 

วอลเตอร์

56 โครงการอบรม

หลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทาง สาขาการ

พยาบาลเวชปฎิบัติ

ฉุกเฉิน รุ่นท่ี 8

 

✓ 

   2,635,000.00 2,635,000.00     อ.นันทยา 

เสนีย์

57 โครงการส่งเสริม

สุขภาพเด็กใน

สถานการณ์โควิด-19

 

✓ 

      120,000.00 120,000.00        อ.เบญจวรรณ 

ช่วยแก้ว

58 โครงการพัฒนา

ศักยภาพการดูแล

ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

 

✓ 

      100,000.00 100,000.00        อ.สุริยา 

ยอดทอง

59 FON-Ser-S17  5.โครงการการดูแล

หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะ

เส่ียงสูง ภายใต้

สถานการณ์โควิด

 

✓ 

       50,000.00 50,000.00         อ.ชุติ

กาญจน์ 

แซ่ต้ัน

FON-Ser-S17

7 ก.พ. - 10 มิ.ย. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

60 FON-Ser-S18 โครงการพัฒนาศูนย์

ความเป็นเลิศ

ทางด้านวิชาการและ

วิชาชีพ

 

✓ 

                   -                  -         100,000.00                  -                 -   100,000.00        อ.ญาตา 

พลประสิทธ์ิ

                 -                 -        200,000.00   4,564,500.00              -       4,764,500.00

61 FON-Adm-S28 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง การ

วิเคราะห์แผนกลยุทธ์

 และจัดท า

แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2566

 

✓ 

                   -                  -           50,000.00                  -                 -   50,000.00         อ.ดร.วราณี

 สัมฤทธ์ิ

62 โครงการพัฒนาความ

เช่ียวชาญทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

(Faculty Practice)

 

✓ 

          7,500.00                -                     -                    -                 -   7,500.00           หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

63 โครงการส่งเสริมการ

เล่ือนระดับทาง

วิชาการ (ผศ.)

 

✓ 

         50,000.00 50,000.00         หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พ.ค. ,

 มิ.ย. 

65

ต.ค. 64- ก.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65

FON-Adm-S21

รวมเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการให้บริการวิชาการด้วยการสานพลังของทุกภาค

ส่วนเพ่ือสุขภาวะชุมชน ประเทศ และอาเซียนอย่างย่ังยืน
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

64 โครงการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลทาง

วิชาการและวิชาชีพ

 

✓ 

       245,753.00 245,753.00        หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

65 โครงการอบรม

พัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์ บุคลากร 

และเจ้าหน้าท่ีสาย

สนับสนุน ในการใช้

สารสนเทศท่ีทันสมัย

ให้มีประสิทธิภาพ

 

✓ 

         36,000.00 36,000.00         หน่วย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

66 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง 

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและ

เจ้าหน้าท่ีสาย

สนับสนุนผลิตงาน

สร้างสรรค์และ

นวัตกรรม

 

✓ 

          8,240.00 8,240.00           คุณนารีรัตน์

 สวนแก้ว

FON-Adm-S21 ต.ค. 64- ก.ย. 65

68 



ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

67 FON-Adm-S21 โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ

 

✓ 

       245,747.00 245,747.00        หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

68 โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนด้านทักษะ

ภาษาอังกฤษ

 

✓ 

          1,820.00 1,820.00           หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

69 FON-Adm-S21 โครงการบริหาร

จัดการด้าน

ทรัพยากรบุคคล

คณะพยาบาลศาสตร์

สู่องค์กรสมรรถนะสูง

 

✓ 

         10,000.00 10,000.00         หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

ต.ค. 64- ก.ย. 65

ม.ค. - มี.ค.

 65

ม.ค. - ก.ย. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

70 FON-Adm-S21 โครงการสนับสนุน

การบริหารงานให้

องค์กรบรรลุตาม

พันธกิจ (คนสวน 

แม่บ้าน รปภ. 

Outsource) อบรม

เชิงปฏิบัติการพัฒนา

บุคลากรให้เกิดความ

เช่ียวชาญงานท่ี

เก่ียวข้อง (แม่บ้าน 

คนสวน รปภ. งาน

ธุรการ งานวิชาการ)

 

✓ 

          4,940.00 4,940.00           หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

71 โครงการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ PA
 

✓ 

       197,447.00                -                     -                    -                 -   197,447.00        หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล
72 โครงการส่งเสริมการ

เพ่ิมคุณวุฒิและ

พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรสายวิชาการ

ให้มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะสาขา

 

✓ 

         50,000.00 50,000.00         หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

FON-Adm-S22

ม.ค. - มี.ค.

 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

73 FON-Adm-S22 โครงการพัฒนา

ระบบและกลไกการ

บริหารจัดการ

อัตราก าลังบุคลากร

วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ตรัง 

คณะพยาบาลศาสตร์

 สถาบันพระบรมราช

ชนก

 

✓ 

          7,500.00 7,500.00           หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

74 FON-Adm-S23 โครงการพัฒนา

องค์กรด้านคุณธรรม

จริยธรรม ต่อต้าน

การทุจริต

 

✓ 

       120,000.00                -                     -                    -                 -   120,000.00        หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

75 FON-Adm-S24 โครงการสร้างขวัญ

ก าลังใจและธ ารง

รักษาบุคลากร 

ภายใต้ค่านิยมองค์กร

 

✓ 

       142,700.00                -                     -                    -                 -   142,700.00        หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

ต.ค. 64- ก.ย. 65

ม.ค. - มิ.ย. 65

ม.ค. - มี.ค.

 65

ก.ค. - ก.ย.

 65
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 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

76 FON-Adm-S26 โครงการพัฒนาการ

ส่ือสารและการตลาด

เพ่ือสร้างภาพลักษณ์

ของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี

 ตรัง คณะพยาบาล

ศาสตร์

 

✓ 

         85,000.00                -                     -                    -                 -   85,000.00         หน่วยวิเทศ

สัมพันธ์และ

ประชาสัมพันธ์

   1,212,647.00               -          50,000.00                 -                -       1,262,647.00

77 โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี

 ตรัง คณะพยาบาล

ศาสตร์

 

✓ 

                   -                  -         470,000.00                  -                 -   470,000.00        หน่วย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

78 โครงการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ตรัง 

คณะพยาบาลศาสตร์

 

✓ 

     1,920,000.00 1,920,000.00     หน่วย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

FON-Adm-S25

รวมเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ต.ค. 64- ก.ย. 65

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ต.ค. 64- ก.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65
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ก. แผนงานบุคลากร 

 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

1. เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

2. เพ่ือกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่กำหนด  

3. เพ่ือกำกับติดตามการบริหารงบประมาณของแผนงานโครงการที่กำหนด  

4. เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อนความสำเร็จตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการไว้ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด  

1. โครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ สามารถดำเนินการได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

2. โครงการในทุกแผนงาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

3. ทุกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการถ่ายทอด สามารถดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90   
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.1-2 FON-Adm-R18  โครงการการ

บริหารงานบุคคลใน

ต าแหน่งพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล

ของงาน                

 2.โครงการการ

บริหารงานบุคคลใน

ต าแหน่งลูกจ้าง

ช่ัวคราวเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิผลของงาน

 

✓ 

5,218,200.00   -             4,011,960.00   -               -            9,230,160.00     หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

FON-Adm-

R18.1
2,667,600.00     -              2,005,980.00    -                -            4,673,580.00    

FON-Adm-

R18.2
120,000.00       -              -                 -                -            120,000.00       

FON-Adm-

R18.3
264,000.00       -              -                 -                -            264,000.00       

ผู้รับผิดชอบ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565)

 โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ก. แผนงานบุคลากร

 ต.ค. 64- ก.ย. 65

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)
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ผู้รับผิดชอบ
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมงบประมาณ
 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

 โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

FON-Adm-

R18.4
-                 -              -                 -                -            -                 

FON-Adm-

R18.5
2,166,600.00     -              2,005,980.00    -                -            4,172,580.00    

5,218,200.00   -             4,011,960.00   -               -            9,230,160.00    

5,218,200.00   -             4,011,960.00   -               -            9,230,160.00    โครงการงานประจ า 2 โครงการ

รวมเงินแผนงานบุคลากร
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ลำดับที ่ 1 โครงการบริหารงานบุคคลในตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของงาน รหัสโครงการ FON-Adm-R18.01 

ส่วนราชการ  กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน ของแผนยุทธศาสตร์ 
สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บคุคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบนั  

  โครงการงานประจำตามพันธกิจ 5 พันธกจิด้านบริหารองค์กร 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.......................................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารงาน
บุคคลในตำแหน่ง 
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ให้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานตาม
กรอบอัตรากำลัง
โดยคำนึงถึงภาระ
งานท่ีจำเป็นและ
เงินรายได้ของ
สถานศึกษา 

1.ระดับความ 
สำเรจ็ของการ
ดำเนินงานด้าน
ทรัพยากรบุคล 
2.ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินการ
วางแผนและ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

ขั้นวางแผน (Plan) 
1.สำรวจข้อมลูพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข
ของวิทยาลยั 
 
 ขั้นดำเนินการ (Do) 
1.จัดทำข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานประจำปี
สำหรับพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขที ่
ปฏิบัติงานต่อเนื่องจาก
ปี 2564 
2.ดำเนินการสรรหา
หนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปี 
2564 
3.ดำเนินการสรรหา
หนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ทดแทน 
กรณีพนักงานกระทรวง 

พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขท่ัวไป 
ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนีตรัง 

พนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข
ทั่วไป ของ
วิทยาลัยฯ มี
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินระดับดี
ขึ้นไป 

1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

   ไตรมาสที่ 1 
ค่าจ้างพนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข
จำนวน 
1,002,990 บาท 
 
ไตรมาสที่ 2 
ค่าจ้างพนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข
จำนวน 
1,002,990 บาท 
 
ไตรมาสที่ 3 
ค่าจ้างพนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข
จำนวน 
1,002,990 บาท 
 

    รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น  
จำนวน  

4,011,960 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

สาธารณสุขลาออก
ระหว่างสญัญาจา้ง
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 
4.ควบคุม กำกับการ
ปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
 
 ขั้นประเมินผล
โครงการ (Check) 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
ปีละ 2 ครั้ง 
 
ขั้นนำไปพัฒนา
ปรับปรุง (Act) 
 สรุปผลการประเมิน
เพื่อพิจารณาเพิ่ม
ค่าตอบแทน และต่อ
สัญญาจ้างพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข 

ไตรมาสที่ 4
ค่าจ้างพนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข
จำนวน 
1,002,990 บาท 
 
ไตรมาส ท่ี 1-4 
รวมเป็นเงิน
ทัง้สิ้นจำนวน  
4,011,960 

บาท 
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ลำดับที่   2 โครงการการบริหารงานบุคคลในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของงาน รหัสโครงการ FON-Adm-R18.02 

ส่วนราชการ     กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกล
ยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 10  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้คา่นิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 

 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 5 พันธกจิด้านบริหารองค์กร 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง................................................................................................              
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◻

HP
Textbox
....................................................



 

 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน 
งบ

ลงทุน 
ดำเนินงาน 

รายได้
จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารงาน
บุคคลในตำแหน่ง 
ลูกจ้างช่ัวคราว ให้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานตาม
กรอบอัตรากำลัง
โดยคำนึงถึงภาระ
งานท่ีจำเป็นและเงิน
รายได้ของ
สถานศึกษา 

1.ระดับความ สำเร็จ
ของการดำเนินงาน
ด้านทรัพยากรบคุล 
2.ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินการ
วางแผนและบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ขั้นวางแผน (Plan) 
1.สำรวจข้อมลูลูกจา้ง
ช่ัวคราว ของวิทยาลัย 
 
 ขั้นดำเนินการ (Do) 
1.จัดทำข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานประจำปี
สำหรับลูกจ้างช่ัวคราว 
ที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องจาก
ปี 2564 
2.ดำเนินการสรรหา
ลูกจ้างช่ัวคราว ประจำปี 
2565 
3.ดำเนินการสรรหา
ลูกจ้างช่ัวคราว ทดแทน 
กรณลีูกจ้างช่ัวคราว 
ลาออกระหว่างสัญญา
จ้างลูกจ้างช่ัวคราว  
4.ควบคุม กำกับการ
ปฏิบัติงานตามข้อตกลง 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนีตรัง 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
ของวิทยาลัยฯ มี
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินระดับดี
ขึ้นไป 

1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

ไตรมาสที่ 1 
ค่าจ้างเหมา

บริการ จำนวน 
1,304,550 บาท 

 
ไตรมาสที่ 2 
ค่าจ้างเหมา

บริการ จำนวน 
1,304,550 บาท 

 
ไตรมาสที่ 3
ค่าจ้างเหมา

บริการ จำนวน 
1,304,550 บาท 

 
ไตรมาสที่ 4
ค่าจ้างเหมา

บริการ จำนวน 
1,304,550 บาท 

 

       รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน  

5,218,200 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน 
งบ

ลงทุน 
ดำเนินงาน 

รายได้
จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

 ขั้นประเมินผล
โครงการ (Check) 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
ปีละ 2 ครั้ง 
 
ขั้นนำไปพัฒนา
ปรับปรุง (Act) 
 สรุปผลการประเมินเพื่อ
พิจารณาเพิ่ม
ค่าตอบแทน และต่อ
สัญญาจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

ไตรมาสที่ 1-4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน  

5,218,200 บาท 
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ข แผนงานพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 
1. เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจ ดังนี้ 

- ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ  

- วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

- ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 

- ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

- บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

2. เพ่ือกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่กำหนด  
3. เพ่ือกำกับติดตามการบริหารงบประมาณของแผนงานโครงการที่กำหนด  
4. เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อนความสำเร็จตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการไว้ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด  

1. โครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ สามารถดำเนินการได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. โครงการในทุกแผนงาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3. ทุกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการถ่ายทอด สามารถดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90   
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3 FON-Edu-R01  โครงการ การจัดการ

เรียนการสอนรายวิชา

 ค่าเดินทางไปนิเทศ 

เบ้ียเล้ียง

 

✓ 

     1,522,592.00                -                     -                    -                 -   1,522,592.00     ฝ่าย

วิชาการและ

พัฒนา

นักศึกษา

4 FON-Edu-R04 โครงการลงนาม

บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการ 

(MOU) ระหว่าง

สถาบันพระบรมราช

ชนกและโรงเรียนใน

สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาในเขต

พ้ืนท่ีสุขภาพท่ี 12

 

✓ 

9-
ธ.ค

.-6
4

         30,000.00                -                     -                    -                 -   30,000.00         อ.จันทร์เพ็ญ

 เลิศวนวัฒนา

ข แผนงานพ้ืนฐาน

พันธกิจด้านผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ แนวนโยบาย แห่งรัฐ 

 ต.ค. 64- ก.ย. 65

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)
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 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

5 FON-Edu-R05 โครงการพัฒนาการ

จัดการศึกษา

หลักสูตร

ประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นท่ี 

14

 

✓ 

       736,810.00                -         382,500.00                  -                 -   1,119,310.00     อ.นิตยา 

ชีพประสพ

6 FON-Edu-R06 โครงการสานสัมพันธ์

และสร้างเครือข่าย

อาจารย์พิเศษ

 

✓ 

         45,280.00                -                     -                    -                 -   45,280.00         อ.ดร.ไพจิตร

 พุทธรอด

7 1.โครงการพัฒนา

นักศึกษาก่อนเข้าสู่

วิชาชีพ

 

✓ 

6-
13

 ก
.พ

. 6
5                    -                  -         124,239.00                  -                 -   124,239.00        อ.อัศรีย์  

พิชัยรัตน์

8 2.โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้ส าเร็จ

การศึกษาเพ่ือก้าวสู่

วิชาชีพ

 

✓ 

16
-1

7 
ก.พ

. 6
5

      175,761.00 175,761.00        อ.รุ่งฤดี 

อุสาหะ

9 FON-Edu-R08 โครงการพัฒนา

นักศึกษาด้านการ

ส่งเสริมและป้องกัน

สุขภาพ (ตรวจ

สุขภาพ)

 

✓ 

19
-ม

.ค
.-6

5

                   -                  -         346,060.00                  -                 -   346,060.00        อ.รุ่งฤดี 

อุสาหะ

9 ส.ค. 64 - 11 ส.ค. 65

FON-Edu-R07
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 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

10 FON-Edu-R08 โครงการ BCNT 

Scavenger Hunting 

GAME

 

✓ 

20
-2

5 
ธ.ค

. 6
5         53,940.00 53,940.00         อ.พรรณปพร

 ชุนหบดี

11 โครงการจัดหาวัสดุ 

ครุภัณฑ์เพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน

และบริการส าหรับ

นักศึกษาพยาบาล

 

✓ 

       535,190.00                -                    -                 -   535,190.00        ฝ่ายบริหาร

ร่วมกับฝ่าย

วิชาการและ

พัฒนา

นักศึกษา

12 โครงการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ

 งานห้องสมุด 

วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ตรัง

 

✓ 

       620,000.00       400,000.00 1,020,000.00     อ.ชุติกาญจน์

 แซ่ต้ัน

     3,489,872.00                -       1,482,500.00                  -                 -         4,972,372.00

13 FON-Res-R11  โครงการองค์กรแห่ง

การเรียนรู้
 

✓ 

24
-พ

.ย.
-6

4
22

-ธ
.ค.

-6
4

23
-ก

.พ
.-6

5           7,950.00                -                     -                    -                 -   7,950.00           อ.ดวงแข    

 รักไทย

         7,950.00               -                    -                   -                -             7,950.00รวมเงินแผนงานพ้ืนฐานด้านวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน

FON-Edu-R09 ต.ค. 64- ก.ย. 65

ม.ค. - ก.ย. 65

รวมเงินแผนงานพ้ืนฐานด้านผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ

 แนวนโยบาย แห่งรัฐ

พันธกิจด้านวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน
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 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

14 โครงการพัฒนา

คุณภาพศูนย์ส่งเสริม

และพัฒนาเด็กวัย

ก่อนเรียนสู่งาน

สร้างสรรค์และ

นวัตกรรม

 

✓ 

                   -                  -           30,000.00                  -                 -   30,000.00         อ.นฤมล  

เฉ่งไล่

15 โครงการเสริมสร้าง

ความรู้ด้านสุขภาพ 

และความเข้มแข็ง

ชมรมผู้สูงอายุต าบล

หนองตรุด

 

✓ 

 อ.กนกพรรณ

 พรหมทอง

FON-Ser-R13 ก.พ.-ก.ย. 65

มี.ค. - ก.ย. 65

พันธกิจด้านให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

16 FON-Ser-R14  โครงการสัตว์ปลอด

โรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธานศา

สตรจารย์ ดร.สมเด็จ

พระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัครราชกุมารี

 กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราช

นารี ประจ าปี 2565

 

✓ 

         20,000.00                -                     -                    -                 -   20,000.00         อ.กนกพรรณ

 พรหมทอง

       20,000.00               -          30,000.00                 -                -           50,000.00

17 FON-Cul-R16 โครงการอนุรักษ์สืบ

สานศิลปวัฒนธรรม 

และความเป็นไทย

 

✓ 

         43,360.00                -                     -                    -                 -   43,360.00           อ.สุวิมล    

 มณีโชติ

18 FON-Cul-R17 โครงการพัฒนา

ทักษะนักศึกษาด้าน

สุนทรียทางอารมณ์

 

✓ 

         44,800.00                -                     -                    -                 -   44,800.00           อ.เบญจวรรณ 

จันทรซิว

       88,160.00               -                    -                   -                -           88,160.00

พันธกิจด้านส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

10 ม.ค. - 29 

เม.ย. 65

รวมเงินแผนงานพ้ืนฐานด้านส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

มิ.ย. - พ.ย. 65

รวมเงินแผนงานพ้ืนฐานด้านให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพ่ือสร้าง

เสริมสุขภาวะชุมชน
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

19 1.โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ตรัง  

คณะพยาบาลศาสตร์

 

✓ 

       164,229.00                -                     -                    -                 -   164,229.00        อ.นันทยา 

เสนีย์

20
2โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนางาน

ตามมาตรฐานและ

ตัวบ่งช้ีเพ่ือการ

รับรองสถาบัน  จาก

สภาการพยาบาล

 

✓ 

         70,000.00 70,000.00          อ.นันทยา 

เสนีย์

21 FON-Adm-R20  โครงการบริหาร

ความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน

 

✓ 

         23,340.00                -                     -                    -                 -   23,340.00          อ.เจียมจิต 

โสภณสุขสถิตย์

พันธกิจด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง

FON-Adm-R19

พ.ย. 64- ก.ค. 65

   

ม.ค.- -

 ก.พ. 

65

89 



ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

22 FON-Adm-R21  โครงการพัฒนาศูนย์

ศึกษาอาศัยเพ่ือ

สนับสนุนการเรียน

การสอนและการ

ปฏิบัติงาน 

(ซ่อมแซม/ปรับปรุง 

บ ารุงรักษาอาคาร

สถานท่ี

 

✓ 

       281,737.83                -         300,000.00                  -                 -   581,737.83         หน่วยพัสดุ

23 FON-Adm-R22 โครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษาเพ่ือ

สรรหา/พัฒนา

อาจารย์ (ทุนอาจารย์

 ป.ตรี โท เอก)

 

✓ 

                   -                  -         500,000.00                  -     115,200.00 615,200.00         หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

24 FON-Adm-R23 โครงการการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

สาธารณูปโภค (ค่าน้ า

 ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต

 ค่าโทรศัพท์ฯ)

 

✓ 

       100,000.00     500,000.00       600,000.00                  -                 -   1,200,000.00       คุณสุพรรณี

 ทองค า

ต.ค. 64- ก.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

25 โครงการสถานศึกษา

ปลอดภัย
 

✓ 

         55,556.00                -                     -                    -                 -   55,556.00           คุณ

ประภัสสร 

สุขแก้ว

26 โครงการพัฒนา

วิทยาลัยให้เป็น

อุดมศึกษาสีเขียว 

(Green University)

 

✓ 

         35,000.00 35,000.00           อ.ดร.สร้อย

สุวรรณ พลสังข์

 , อ.วรรณนิศา 

คงประสม , 

คุณประสิทธ์ิ 

วัฒนเมธาวี

27 โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

ประจ าปีงบประมาณ

 2565

 

✓ 

         35,000.00 35,000.00         คุณ

ประภัสสร 

สุขแก้ว

      764,862.83    500,000.00    1,400,000.00                 -    115,200.00     2,780,062.83

   4,370,844.83    500,000.00    2,912,500.00                 -    115,200.00     7,898,544.83

70,000.00         70,000.00          

4,237,844.83     500,000.00    2,912,500.00    115,200.00  7,765,544.83        

4,307,844.83   500,000.00   2,912,500.00   115,200.00 7,835,544.83    

รวมแผนงานพ้ืนฐานทุกด้าน

FON-Adm-R24 ต.ค. 64- ก.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65

รวมแผนงานพ้ืนฐานด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง

โครงการกลยุทธ์ จ านวน 1 โครงการ

โครงการงานประจ า จ านวน 24 โครงการ

รวมโครงการกลยุทธ์+โครงการประจ า จ านวน 25 โครงการ
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พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคล้อง 

กับแนวนโยบายแห่งรัฐ 
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ลำดับที ่   3 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ค่าเดินทางไปนิเทศ เบี้ยเลี้ยง รหัสโครงการ FON-Edu-R01 

ส่วนราชการ กลุ่มวชิาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาอาจารย์ใหม้ีสมรรถนะ
การจัดการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ของนักศึกษา ของแผนยุทธศาสตร์ 
สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บคุคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 3 พัฒนาอาจารย์ให้มี
สมรรถนะการจัดการเรยีนการสอนท่ีส่งเสรมิการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 1 พันธกจิด้านการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง...................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อส่งเสรมิ

สนับสนุนอาจารย์

ด้านการจดัการ

เรียนการสอน 

 

1.ร้อยละ 100 ของ
อาจารยไ์ด้รับการ
พัฒนาด้านการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ขั้นตอน
เตรียมการ
วางแผน (plan) 
1.วางแผนจัดทำ
โครงการ 
 
ขั้นดำเนินงาน 
(Do) 
1.ดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 
 
ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
(Check) 
1.ประเมินสิ่งที่ได้
เรียนรูจ้ากการทำ
กิจกรรม โดย
เขียนสรุปการ
เรียนรู้ และ

อาจารย์ จำนวน  
44 คน 

อาจารยไ์ด้รับ
การพัฒนาด้าน
การจัดการเรยีน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

ไตรมาสที ่1 
1.ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจดั
เรียนการสอน 
2.ค่าเดินทาง 
นิเทศ เบี้ยเลี้ยง 
จำนวน 
122,180 บาท 
 
ไตรมาสที ่2 
1.ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจดั
เรียนการสอน 
2.ค่าเดินทาง 
นิเทศ เบี้ยเลี้ยง 
จำนวน 
1,211,212บาท 

 
 

 

       รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
1,522,592 

บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

แนวทางการนำมา
พัฒนางานท่ี
รับผิดชอบ 
 
ขั้นการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 
(Act) 
1.นำสิ่งที่ได้จาก
การดำเนินการ
โครงการ มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฎิบัติงาน 
2.นำผลการ
ประเมินโครงการ
ที่ได้มาพัฒนาเพื่อ
จัดกิจกรรมต่อไป 
 

ไตรมาสที ่3 
1.ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจดั
เรียนการสอน 
2.ค่าเดินทาง 
นิเทศ เบี้ยเลี้ยง 
จำนวน 
71,200บาท 
 
ไตรมาสที ่4 
1.ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจดั
เรียนการสอน 
2.ค่าเดินทาง 
นิเทศ เบี้ยเลี้ยง  
จำนวน 
118,000บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ไตรมาสที่1-4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
1,522,592 

บาท 
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ลำดับที ่ 4 
โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่างสถาบันพระรมราชชนกและโรงเรียนในสังกัด

สำนักสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่สขุภาพที่ 12 
รหัสโครงการ   FON-Edu-R04 

ส่วนราชการ  กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)    
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม  ด้านการส่งเสริมและทะนบุำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 11 สื่อสารการตลาดผ่านสื่อทุกรูปแบบเพื่อสรา้ง
ความผูกพันอันดีกับผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/
สารสนเทศ 
โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่9 พัฒนาการสื่อสารและการตลาดเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีของคณะ 
โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 1 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.................................................................................................             
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย ์

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1..เพือ่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการรับสมคัร 
นักศึกษาแก่นักเรียน 
อาจารย์แนะแนว และ
ผู้อำนวยการโรงเรยีนใน
การเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันพระบรมราช
ชนก ประจำปีการศึกษา 
2565 
2.เพื่อเป็นการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) ระหว่าง
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
ในเขตสุภาพที่ 12 กับ
สถาบันพระบรมราช
ชนก 

1.ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการทราบ
วิธีการเข้าถึง
ข้อมูลการรับ
สมัครเข้าศึกษา
ของสถาบัน 
พระบรมราช
ชนก   
2.รับนักศึกษา
หลักสตูร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิตและมี
คุณสมบัติตาม
เกณฑ์    
3.ร้อยละของ
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต
สุขภาพท่ี 12 

1.ขั้นเตรียมการ/การ
วางแผน (Plan) 
1.1 ประชุมปรึกษา 
เขียนโครงการและ
นำเสนอเพื่อขออนุมัต ิ
1.2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน และ
ประชุมเพื่อช้ีแจงการ
จัดทำโครงการ 
1.3 ประชาสัมพันธ์
โครงการเพื่อให้การ
ดำเนินงานตาม
โครงการต่อเนื่อง
ตามที่ได้วางแผนไว ้
 
2. ขั้นดำเนินงาน 
(Do) 
2.1 ประสานงานกับ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

1.นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตพ้ืนท่ี
สุขภาพท่ี 12 
จังหวัดตรัง 
จำนวน  80  คน 
2.ผู้อำนวยการ
สพม.และ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียน
มัธยมศึกษา 
จำนวน 34 คน 
3.นักศึกษาฯ 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
จำนวน 50 คน 
4.นักศึกษา
วิทยาลัยการ
สาธารณสุข 
 สิรินธร จังหวัด
ตรัง จำนวน 5 คน 

โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
จังหวัดตรัง 
พัทลุง สงขลา 
ยะลา นราธิวาส  
ปัตตานีและสตูล
เข้าศึกษาต่อใน
หลักสตูรคณะ
พยาบาลศาตร์ 
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์  และสห
เวชศาสตร์ใน
สังกัดสถาบัน
พระบรมราช
ชนก กระทรวง
สาธารณสุข 

9 ธ..ค. 64 ไตรมาสที ่1 
1.ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องดื่ม 
2.ค่าวัสด
อุปกรณ์  
3.ค่าเช่า
อุปกรณ์
สถานท่ีห้อง
ประชุม 
จำนวน 
30,000 บาท 
 
ไตรมาสที่ 1 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
30,000 บาท 

       รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน
30,000 บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย ์

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

เข้าร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) 
ระหว่างสถาบัน
พระบรมราช
ชนก 

ในเขตสุขภาพท่ี 12 
เพื่อแจ้งโรงเรียนใน
สังกัด 
2.2ประสานงานกับ
โรงเรียนวเิชียรมาตุ จ.
ตรัง ในการจัดสถานท่ี 
2.3 จัดเตรียมสถานท่ี
ทำ MOU จัดเตรียม
เอกสารประกอบการ
บรรยายพิเศษ 
2.4 จัดเตรียมเอกสาร
ประเมินโครงการ / 
ความพึงพอใจ / 
ประชาสมัพันธ์
วิทยาลัยฯตาม
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 

5.อธิการบดี รอง
อธิการบดี  
คณะบดีและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 10 คน 
6.อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
จำนวน 42 คน 
7.อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี 
วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดตรัง 
จำนวน 11 คน
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย ์

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3. ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check) 
3.1 ประเมินการ
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การสมคัรเข้าศึกษา
จากแบบสอบถาม 
3.2 ประเมินการรู้จัก
วิทยาลัยฯ จากการ
ตอบแบบสอบถาม 
3.3 ประเมินความพึง
พอใจการเข้าร่วม
โครงการจาก
แบบสอบถาม 
 
4. ขั้นการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน (Act) 
นำผลทีไ่ด้รายงานต่อ
สถาบันพระบรมราช
ชนก 
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ลำดับที ่  5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14 รหัสโครงการ      FON-Edu-R05 

ส่วนราชการ กลุ่มสนับสนนุวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความต้องกร
ของระบบสุขภาพของประเทศและไดม้าตรฐานสากลของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธด์้าน
การเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่1 พัฒนาหลักสตูรการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและไดม้าตรฐานอาเซยีน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 1 พันธกจิด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.......................................................................................................             
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

กิจกรรมระยะที่ 1 
1. เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจกฎระเบียบ
และข้อควรปฏิบัติ
ตนในการเป็น
นักศึกษา  
2. เพื่อให้นักศึกษา
เกิดความรัก สามคัคี 
มีความรับผิดชอบ 
และมีทัศนคติที่ดีต่อ
วิทยาลัย  
3. เพื่อให้นักศึกษามี
บุคลิกภาพท่ีดี    
แต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบของวิทยาลัย 
กิจกรรมระยะที่ 2 
1.เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาม ี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติทักษะทางการ
พยาบาลตาม

กิจกรรมระยะที่ 1 
1.นักศกึษาร้อยละ
100 ได้รับความรู้
กฎระเบียบและข้อ
ควรปฏิบัตตินในการ
เป็นนักศึกษาเพิ่มขึ้น 
2. นักศึกษาร้อยละ
100 มีความรัก 
สามัคคี มคีวาม
รับผิดชอบ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
วิทยาลัย 
3.นักศึกษาร้อยละ 
100 แต่งกายถูกต้อง
ตามระเบียบของ
วิทยาลัย  
กิจกรรมระยะที่ 2 
1. นักศึกษาร้อยละ 
100 ได้คะแนนการ
ฝึกทักษะทางการ

1.ขั้นเตรียมการ/การ
วางแผน (Plan) 
กิจกรรมระยะที่ 1  
1.1 นำข้อเสนอแนะ
จากการดำเนินงาน
โครงการในปีท่ีผ่านมา 
มาปรับปรุงและ
วางแผนจัดทำ
โครงการเสนอขอ
อนุมัต ิ
1.2 จัดทำเครื่องมือ
ประเมินผลโครงการ 
1.3 ติดต่อ
ประสานงานกับ
วิทยากร 
กิจกรรมระยะที่ 2 
2.1 นำข้อ
ข้อเสนอแนะ 
จากการดำเนินงาน
โครงการในปีท่ีผ่านมา 
มาปรับปรุงและ

กิจกรรมระยะที่ 1 
นักศึกษาหลักสตูร
ประกาศนียบตัร 
ผู้ช่วยพยาบาล     
จำนวน 69  คน 
กิจกรรมระยะที่ 2 
นักศึกษาหลักสตูร
ประกาศนียบตัร 
ผู้ช่วยพยาบาล     
จำนวน 69  คน 
กิจกรรมระยะที่ 3 
นักศึกษาหลักสตูร
ประกาศนียบตัร 
ผู้ช่วยพยาบาล     
จำนวน 69  คน 
กิจกรรมระยะที่ 4 
นักศึกษาหลักสตูร
ประกาศนียบตัร 
ผู้ช่วยพยาบาล     
จำนวน 69  คน 
 

กิจกรรมระยะที่ 1 
1.ผู้สำเร็จ
การศึกษา มี
ความรู้เรื่อง
กฎระเบียบและ
ข้อควรปฏิบัตติน
ในการเป็น
นักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี ตรัง 
2. ผู้สำเร็จ
การศึกษา มีความ
รัก สามัคคี มี
ความรับผิดชอบ 
และมีทัศนคติที่ดี
ต่อวิทยาลัย 
3.ผู้สำเร็จ
การศึกษามี
บุคลิกภาพท่ีดี 
แต่งกายถูกต้อง

9 ส.ค. 64 - 
11 ส.ค. 65 

ไตรมาสที ่1 
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
3.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
จำนวน 
50,400บาท 
 
ไตรมาสที ่2 
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
3.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ จำนวน 
109,280บาท 
 

  ไตรมาสที่ 2 
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
3.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
จำนวน 
127,500 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 3 
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
3.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
จำนวน 
127,500 
บาท 

    รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 

1,119,310 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ข้อกำหนดของสภา
การพยาบาลและ
ทักษะการเรยีนรู้ตาม
หลักมาตรฐานสากล 
กิจกรรมระยะที่ 3 
1. เพื่อให้นักศึกษา
ได้แสดงถึงความ
เคารพนอบน้อมและ
ระลึกถึงพระบุญคณุ
ของครู อาจารย์  
2. เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครู อาจารย์
กับลูกศิษย ์
3.เพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพของ
นักศึกษาให้แสดง
พฤติกรรมอยา่ง
เหมาะสมกับ
สถานการณ ์
 

พยาบาลผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษามีความพึง
พอใจในระดับดีร้อย
ละ 95 ข้ึนไป 
กิจกรรมระยะที่ 3 
1.ร้อยละของ100
ของนักศึกษามี
โอกาสแสดงถึงความ
เคารพนอบน้อม 
และระลึกถึงพระคุณ
ของครูอาจารย์ มี
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อ
กัน    
2.ร้อยละ100ของ
นักศึกษาแสดง
พฤติกรรมอยา่ง
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ระดับดี
ขึ้นไป 

วางแผนจัดทำ
โครงการเสนอขอ
อนุมัต ิ
2.2 จัดทำเครื่องมือ
ประเมินผลโครงการ 
2.3 ติดต่อ
ประสานงานกับ
วิทยากร 
2.4 จัดแบ่ง
มอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ 
กิจกรรมระยะที่ 3 
3.1 การจัดเตรียม
ความพร้อมในการ
เตรียมงาน 
3.2 การจัดเตรียม
กิจกรรม 
3.3 การประสานงาน
กับนักศึกษา 
 
 

กิจกรรมระยะที่ 5 
นักศึกษาหลักสตูร
ประกาศนียบตัร 
ผู้ช่วยพยาบาล     
จำนวน 69  คน 
 
 

ตามระเบียบของ
วิทยาลัย  
กิจกรรมระยะที่ 2 
1.การประเมิน
ทักษะนักศึกษา 
ครั้งนี้มีความ 
น่าเชื่อถือและตรง 
กับความ สามารถ
ของนักศึกษา 
รวมทั้งช่วยให้ผู้
เข้ารับการศึกษาฯ
มีแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง
ต่อไป 
2. นักศึกษาท่ี
สำเรจ็การศึกษา
ออกไป มีทักษะ
การปฏิบัติทาง
วิชาชีพตาม
ข้อกำหนด          
ของสภาการ

ไตรมาสที ่3 
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
3.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆจำนวน 
9,000บาท 
 
ไตรมาสที ่4 
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
3.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆจำนวน 
568,130บาท 
 
 
 
 

 
ไตรมาสที่ 4 
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
3.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
จำนวน 
127,500 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 
2-4 รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 
382,500 
บาท 

103 



 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

กิจกรรมระยะที่ 4 
1.เพื่อให้นักศึกษา
ตระหนักถึง
ความสำคญัของการ
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
กิจกรรมระยะที่ 5 
1.เตรียมความพร้อม
ให้ผู้สำเร็จการศึกษา
มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 
2.เตรียมความพร้อม
การเป็นผู้ทีม่ีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีสามารถ
ประสานงานและ
ปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นในทีมสุขภาพ
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

3. ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษามีความพึง
พอใจในระดับดีร้อย
ละ 95 ข้ึนไป 
กิจกรรมระยะที่ 4 
1.ร้อยละ100ของ
นักศึกษามี
พฤติกรรมการ
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
เพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษามีความพึง
พอใจในระดับดีร้อย
ละ 95 ข้ึนไป 
กิจกรรมระยะที่ 5 
1.เตรียมความพร้อม
ให้ผู้สำเร็จการศึกษา
มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมระยะที่ 4 
4.1 การจัดเตรียม
สถานท่ีในการจัดงาน 
4.2 การเตรียม
กิจกรรมให้กับ
นักศึกษาและอาจารย ์
4.3 การประสานงาน
อาจารย์และนักศึกษา 
 
2.ดำเนินงาน (Do) 
กิจกรรมระยะที่ 1 
2.1 การส่งเสรมิ
ศักยภาพด้านวิชาการ  
เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะการช่วยเหลือ
ดูแลบุคคลก่อน
ปฏิบัติงาน 
2.2  บรรยายเรื่องการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกภาคปฏบิัต ิ

พยาบาล และ
สามารถปรับตัวใน
การปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงที่
ไม่ซับซ้อน และนำ
ความรู้ และทักษะ
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
กิจกรรมระยะที่ 3 
ผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสตูร
ประกาศนียบตัร
ผู้ช่วยพยาบาลเมื่อ 
สำเรจ็การศึกษา
มี1. บุคลิกภาพ
ของนักศึกษาให้
แสดงพฤติกรรม
อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ ์

ไตรมาสที่ 
1-4 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

736,810 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

 2.เตรียมความพร้อม
การเป็นผู้ทีม่ีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีสามารถ
ประสานงานและ
ปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นในทีมสุขภาพ
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กิจกรรมระยะที่ 3 
1.ความพึงพอใจของ
นักศึกษา 100 คน  
กิจกรรมระยะที่ 4 
1.ความพึงพอใจของ
นักศึกษา 100 คน  
 
 
 
 
 

2.3  แบ่งกลุ่ม
หมุนเวียนฝึกทักษะ
ทางคลินิก (OSCE) 
กิจกรรมระยะที่ 2 
2.1. การส่งเสริม
ศักยภาพด้านวิชาการ  
เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะการช่วยเหลือ
ดูแลบุคคล (การสอบ 
OSCE) 
2.2 บรรยายเรื่องการ
เตรียมความพร้อมสู่
เส้นทางการทำงาน
บริการสุขภาพอย่างมี
คุณภาพ 
2.3 บรรยาย สาธติ 
และสาธิตย้อนกลบัใน
ภาคทฤษฎี และ
ทดลอง 

และมี
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครู 
อาจารย์กับลูก
ศิษย ์
กิจกรรมระยะที่ 4 
ผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสตูร
ประกาศนียบตัร
ผู้ช่วยพยาบาลเมื่อ 
สำเรจ็การศึกษามี
มีพฤติกรรมการ
อนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรม
ไทย เพิ่มขึ้น 
กิจกรรมระยะที่ 5 
ผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสตูร
ประกาศนียบตัร
ผู้ช่วยพยาบาลเมื่อ
สำเรจ็การศึกษามี
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

2.4 ฝึกปฏิบัติในหอ
ผู้ป่วยต่างๆ                  
ในโรงพยาบาล 
กิจกรรมระยะที่ 3 
3.1 การแบ่งกลุ่มใน
การจัดกิจกรรม 
3.2 การเข้าร่วม
กิจกรรมที่กำหนดไว ้
3.3 การ 
สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา 
กิจกรรมระยะที่ 4 
4.1 การจัดกลุ่มการ
ผู้เข้าร่วมงานของ
อาจารย์และนักศึกษา 
4.2 การแบ่งกลุ่มการ
ดำเนินกิจกรรมของ
นักศึกษา 
4.3 การดำเนิน
กิจกรรมตาม

ความรู้ความเข้าใจ 
ในการดูแลผู้ป่วย
และช่วยเหลือ
ผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว 
ปลอดภัย 
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 
ตลอดจนสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับ
ทีมสุขภาพได้ 
ส่งผลให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้นมีสัมพันธภาพที่
ดีสามารถ
ประสานงานและ
ปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นในทีมสุขภาพ
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ระยะเวลาที่วางแผน
ไว ้
4.4 การสร้าง
สัมพันธภาพระหว่าง
ศิษย์และอาจารย ์
 
3.ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check) 
กิจกรรมระยะที่ 1 
3.1 ประเมินความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
โครงการ 
3.2 ประเมินความรู้
และทักษะต่างๆ
ประเมินทักษะทาง
คลินิก (OSCE) ตาม
คู่มือวัดและประเมิน
ทักษะทางคลินิกด้วย
Objective 
structured clinical 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

examination 
(OSCE) ของสถาบัน 
พระบรมราชชนก 
ก่อนฝึกภาคปฏบิัต ิ
กิจกรรมระยะที่ 2 
3.1 ประเมินความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
โครงการ 
3.2 ประเมินความรู้
หลักการทำงานโดย
ประเมินจากการสอบ 
OSCE 
3.3 ประเมินผูส้ำเร็จ
การศึกษา 
3.4 ประเมินจำนวนผู้
เข้ารับการศึกษาที่ได้
งานทำ หลังสำเรจ็
การศึกษา 
3.5 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการศึกษา
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ฯ และปญัหาของผู้
เข้ารับการศึกษาฯ 
1.การประเมินวัด
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
กิจกรรมระยะที่ 3 
1.การประเมินวัด
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
กิจกรรมระยะที่4 
1. .การประเมินวัด
ความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษา
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

4.ขั้นการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน (Act)   
กิจกรรมระยะที่ 1- 2 
1.นำผลการประเมิน 
ในการดำเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข 
พิจารณาในการ
ดำเนินโครงการใน
ครั้งต่อไป 
2.ติดตามการฝึก
ทักษะการช่วยเหลือ
ดูแลบุคคล ในขณะฝึก
ภาคปฏิบตัิเพิ่มเติม 
กิจกรรมระยะที่ 3 
1.การนำผลการ
ประเมินวดัความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
ได้เข้าร่วมกิจกรรมมา
ใช้ในการพัฒนาใน
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

การจัดกิจกรรมในครั้ง
ถัดไป 
กิจกรรมระยะที่4 
1. การนำผลการ
ประเมินวดัความพึง
พอใจของอาจารย์
และนักศึกษาท่ีได้เข้า
ร่วมกิจกรรมมาพัฒนา
ในการจัดกิจกรรมใน
ครั้งถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 



 

 

 

ลำดับที ่ 6 โครงการสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายอาจารย์พิเศษ รหัสโครงการ   FON-Edu-R06 

ส่วนราชการ   กลุ่มวิชาการ หน่วยงาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
ด้านการผลิตและพัฒนาบคุลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม  ด้านการส่งเสริมและทะนบุำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาอาจารย์ใหม้ีสมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสรมิการเรียนรูข้องนักศึกษาของแผนยุทธศาสตร ์สบช./แผนกลยุทธ์
ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่3 พัฒนาอาจารยใ์ห้มีสมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 1 พันธกจิด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกบัแนวนโยบายแห่งรัฐ 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.................................................................................              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 



 

 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
นโยบายการจัดการ 
ศึกษาของวิทยาลัยฯ 
การประกันคณุภาพ
การศึกษาและแผน 
การจัดการศึกษาปี
การศึกษา 2564 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
เกี่ยวกับแนวทาง
พัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบณัฑติที่
พึงประสงค์  
3. พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาของ

1. ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้
และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดั
การศึกษาของ
วิทยาลัยฯ 
2. ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร่วม
อภิปรายและ
เสนอแนะแนว 
ทางพัฒนา
นักศึกษาให้มี
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
ระยะที่ 1 : 1 วัน 
ระยะที่ 2 : 1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะที่ 1:  
เดือน พ.ย.2564 
 ( 1 วัน) 
1. วิทยากร 2 
คน  
2. อาจารย์
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีตรัง 
7 คน 
3. ผู้บริหาร
หน่วยงานและ
พยาบาลพี่เลี้ยงใน
แหล่งฝึก  จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
ภูเก็ต พังงา และ
กระบีแหล่งฝึกละ 
10 คน × 5 แหล่ง
ฝึก 50 คน  
4. ผู้จัดโครงการ 1 
คน 

- ผู้เข้าร่วม
โครงการทุก
คนทราบและ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
นโยบายการ
จัดการศึกษา
ของวิทยาลัยฯ 
- ผู้เข้าร่วม
โครงการ ทุก
คนร่วม
อภิปรายและ
เสนอแนะ
แนวทาง
พัฒนา
นักศึกษาให้มี
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
-มีเครือข่ายที่
เข้มแข็งความ

ก.พ. 65 ไตรมาสที่  2 
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์

3.ค่าใช้จ่ายอื่น 
จำนวน 

45,280  บาท 
 

ไตรมาสที่ 2 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
45,280 บาท 

       รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน
45,280 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
 
 
 

 
 
 
 
 

รวม  60 คน 
ระยะที่ 2:  
เดือนกุมภาพันธ์ 
2565 ( 2 วัน) 
1. วิทยากรจำนวน 
2 คน  
2. อาจารย์
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีตรัง
จำนวน 7 คน 
3. พยาบาลพี่เลีย้ง
ในแหล่งฝึก 
จังหวัดตรัง 
จำนวน 30 คน   
4. ผู้จัดโครงการ
จำนวน 1 คนรวม 
40 คน 

ร่วมมือในการ
จัดการศึกษา
ของวิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง 

 

 

 

114 



 

 

ลำดับที ่  7 โครงการพัฒนานักศึกษาก่อนเข้าสู่วิชาชีพ รหัสโครงการ  FON-Edu-R07.01 

ส่วนราชการ   กลุ่มสนบัสนุนวิชาการ หน่วยงาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
ผลลัพธ์การเรียนรูต้ามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑติศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการ
บริหารจดัการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้าน
การเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดา้นภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 1 พันธกจิด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง...........................................................................................             
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

เพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการทำงาน
ด้านวิชาชีพพยาบาล 
 
 

ร้อยละ 100 

ขอผู้เข้าร่วม

โครงการมี

ความพร้อม

ในการ

ทำงาน ใน

ระดับดีขึ้น

ไป 

 

1. ขั้นเตรียมการ
(Plan) 
1.1 อาจารย์นำผล
การดำเนินงาน
กิจกรรมในรอบปี
ที่ผ่านมามา
วิเคราะห์และ
กำหนดกิจกรรมที่
จะต้องดำเนินการ 
  
2. ขั้นดำเนินการ 
(Do) 
2.1 บรรยายการ
เตรียมความพร้อม
ในการทำงาน และ
อบรมพัฒนา
เตรียมการเป็น
พยาบาล 

1.นักศึกษา
พยาบาลช้ันปี
ที่ 4 จำนวน 
100 คน 
2.ผู้ดำเนินการ 
3 คน 
3.วิทยากร 5 
คน 
รวม 108 คน 

นักศึกษามี
ความพร้อม
ในการ
ทำงานด้าน
วิชาชีพ
พยาบาล 

6 – 13 ก.พ. 65  
 

 

  ไตรมาสที ่ 2  
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มผู้
เข้ารับการ
อบรม และผู้
ดำเนินโครงการ 
3.ค่าอาหาร
กลางวันสำหรับ
ผู้เข้ารับการ
อบรม และผู้
ดำเนินโครงการ 
4.ค่าถ่าย
เอกสาร 
5.ค่าตกแต่ง
สถานท่ีในพิธี
เปิด 
จำนวน 42,000
บาท 

    รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน 
124,239 

บาท 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

เพิ่มความรู้และ
ทักษะด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
3. สรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
(Check) 
 3.1 ประเมินผล
โครงการ   
-  ใบลงทะเบียน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
-  แบบประเมิน
โครงการพัฒนา
นักศึกษาก่อนเข้า
สู่วิชาชีพ 
3.2 สรุปผลเป็น
รูปเลม่ 
 

ไตรมาสที่ 3 
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
จำนวน 50,000
บาท 
 
ไตรมาสที่ 4  
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 32,239
บาท 
 
ไตรมาสที่ 2 -4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
124,239 บาท 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

4. ขั้นปรับปรุง
การปฏิบัติงาน  
นำผลการดำเนิน 
งานมาพิจารณาถึง
ปัญหาและ
อุปสรรคที่พบ 
นำเสนอต่อที่
ประชุมของงาน 
พัฒนานักศึกษา 
เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาในการ
ดำเนินโครงการ
ครั้งต่อไป   
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ลำดับที ่ 8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สำเร็จการศึกษาเพ่ือก้าวสู่วิชาชีพ รหัสโครงการ   FON-Edu-07.02 

ส่วนราชการ    กลุ่มสนับสนนุวิชาการ หน่วยงาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
ผลลัพธ์การเรียนรูต้ามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑติศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการ
บริหารจดัการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้าน
การเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดา้นภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 1 พันธกจิด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง....................................................................................................            
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วัตถุประสงค ์ ตัววชี้วดัโครงการ 
กิจกรรม / 

การดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อให้นักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถสรุป
ความคิดรวบยอด
และสาระ สำคัญ
ทางการพยาบาลได ้
2.เพื่อให้นักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ 
สามารถสอบขึ้น
ทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
ผ่านในครั้งแรก 

1.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงงการมีความรู้ 
ความเข้าใจและ
สรุปความคิดรวบ
ยอดทาง การ
พยาบาลได้ถูกต้อง  
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้สำเร็จการศึกษา
สอบขึ้นทะเบียน
รับในอนุญาตประ 
กอบวิชาชีพ  
ปีการศึกษา 2563 
ผ่านใน 
ครั้งแรก 
 

ขั้นเตรียมการ 
/การวางแผน (Plan) 
1.ประชุมคณะกรรม 
การวิชาการและคณะ 
กรรมการจากกลุม่วิชา 
2.ประสานงานกับ
วิทยากร ภายในและ
ภายนอก 
3.ประชาสัมพันธ์แก่
นักศึกษาผู้ร่วมโครง 
การ 
4. ทำหนังสือเชิญถึง
หน่วยงานต้นสังกดั 
 
ขั้นดำเนินงาน (Do)  
1. บรรยาย 
2. ทำกิจกรรมกลุม่ 
3. อภิปราย 
 

นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 
4  จำนวน 100 
คน 

1.ผู้สำเร็จการ 
ศึกษารุ่นที่ 30 
สามารถสอบ
ขึ้นทะเบียน
และรับใบ 
อนุญาตเป็นผู้
ประกอบ
วิชาชีพได้ใน
ครั้งแรก   
 

16 - 17 ก.พ. 
65  
 

   ไตรมาสที่ 2 
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าอาหาร
กลางวันผู้จัดและ
วิทยากร 
3.ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม, 
ผู้จัดและวิทยากร 
4.ค่าเดินทางโดย
วิทยากร 
5.ค่าที่พัก 
6.ค่ากระดาษ A4 
7.ค่าหมึกพิมพ์  
8.ค่าถ่ายเอกสาร 
9.ค่ากระดาษ 
กาว 2 หน้า 
10.ค่าฟิวเจอร์
บอร์ด 

    รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 
175,761 

บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัววชี้วดัโครงการ 
กิจกรรม / 

การดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check) 
1. ประเมินผลโครง 
การ 
2.ประเมินความรู้จาก
ผลการสอบของบัณ 
ฑิตพยาบาลศาสตร์ 
รุ่นที่ 30 ในการเข้า
ร่วมโครงการ 
 
ขั้นปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Act) 
นำผลการประเมินของ
นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ รุ่นท่ี 30 ใน
การเข้าร่วมโครงการ 
ไปปรับปรุงและพัฒนา 
การจัดโครงการในปี
ต่อไป 
 

11.ค่ากระดาษสี A 
4 
12.ค่ากระดาษขาว
เทา (จำนวน 8  
แผ่น) 
13.ค่าปากกาเคมี  
14.ค่าสีเมจิก  
จำนวน 93,522 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 3 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 50,000
บาท 
 
ไตรมาสที่ 4 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 32,239 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัววชี้วดัโครงการ 
กิจกรรม / 

การดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ไตรมาสที่ 2-4 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จำนวน 175,761 

บาท 
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ลำดับที่   9 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมและป้องกนัสขุภาพ (ตรวจสุขภาพ) รหัสโครงการ   FON-Edu-R08.01 

ส่วนราชการ   กลุ่มสนบัสนุนวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีผลลัพธ์การเรียนรูต้ามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 
โดยเน้นการบริหารจดัการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษยข์องแผนยุทธศาสตร์ 
สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บคุคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรมการ
ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจัดการสุขภาวะชมุชน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 1 พันธกจิด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกบัแนวนโยบายแห่งรัฐ 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง...................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม / 

การดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้ 
รับการประเมินภาวะ
สุขภาพและตรวจ
ร่างกาย 
2. เพื่อนำผลการประ 
เมินภาวะสุขภาพและ
ตรวจร่างกายของ
นักศึกษาท่ีเจ็บป่วยมา
วางแผนในการดูแล
สุขภาพ 

1. ร้อยละ 100 
ของนักศึกษาได้ 
รับการประเมิน
ภาวะสุขภาพและ 
ตรวจร่างกาย 
2. มีแผนการดูแล
สุขภาพของ
นักศึกษาท่ี
เจ็บป่วย 

1.ขั้นเตรียมการ
(Plan) 
1.1 อาจารย์นำผล
การดำเนินงาน
กิจกรรมในรอบปีที่
ผ่านมามาวิเคราะห์
และกำหนดกิจกรรม
ที่จะต้องดำเนินการ 
  
2. ขั้นดำเนินการ 
(Do) 
2.1 กิจกรรมตรวจ
สุขภาพแก่นักศึกษา 
 
3. สรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
(Check) 
 3.1 นำผลการ
ประเมินมาวางแผน

นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที่ 2-4 จำนวน 
296 คน 

นักศึกษาได้รบั
การประเมิน
ภาวะสุขภาพ
และตรวจ
ร่างกาย 

ระยะที่ 2 
(19 ม.ค. 
65) 

   ไตรมาสที่ 2  
-ค่าตรวจสุขภาพ
คนละ 500 บาท 
จำนวน 
148,000 บาท 
 
ไตรมาสที่ 3 
-ค่าใช้จ่ายอื่น 
จำนวน 
146,060 บาท  
 
ไตรมาสที่ 4 
-ค่าใช้จ่ายอื่น 
จำนวน 52,000 
บาท  
  
ไตมาสที่ 2-4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
346,060 บาท 

    รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 
346,060 

บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม / 

การดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ในการดูแลสุขภาพ
ของนักศึกษาท่ี
เจ็บป่วย   
3.2 สรุปผลเป็น
รูปเลม่ 
 
4. ขั้นปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน(Act)  
นำผลการดำเนินงาน
มาพิจารณาถึง
ปัญหาและอุปสรรค
ที่พบ นำเสนอต่อที่
ประชุมของงาน
พัฒนานักศึกษา 
เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาในการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป   
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ลำดับที่   10 โครงการ BCNT Scavenger Hunting GAME รหัสโครงการ FON-Edu-R08.02 

ส่วนราชการ   กลุ่มสนบัสนุนวิชาการ หน่วยงาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
ผลลัพธ์การเรียนรูต้ามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑติศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการ
บริหารจดัการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้าน
การเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดา้นภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 1 พันธกจิด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมมาตรฐาน
สากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 

 ◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง...................................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม / 

การดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

เร่ิมต้น 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อเสรมิสรา้ง
สัมพันธภาพที่ดีและ
ความสามัคคีระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรในวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
ตรัง 
2.เพื่อพัฒนา อัตลักษณ์
บัณฑิต วพบ.ตรัง ด้าน 
การสร้างเสริมสุขภาพ
ด้วยภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และด้านการมสี่วนร่วม 
 

1.ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากรใน
วิทยาลัยมสีัมพันธ 
ภาพในระดับดีขึ้นไป  
2. ร้อยละ100 ของ
บัณฑิตพยาบาลม ี
อัตลักษณ์บณัฑติ 
วพบ.ตรัง ด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ด้วยภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และด้าน
การมีส่วนร่วม 
 
 

1. ขั้นเตรียมการ
วางแผน (Plan) 
1.1  ประชุมปรึกษา
และร่วมเขียน
โครงการโดยนำผลการ
ประเมินการ
ดำเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขของ
โครงการฯในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ท่ี
ได้นำเสนอต่อหน่วย
กิจการนักศึกษาในท่ี
ประชุมงานกิจการ
นักศึกษามาเป็น
ข้อพิจารณาในการ
ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 
1.2 ร่วมวางแผนใน
สโมสรนักศึกษาและ
หน่วยกิจการนักศึกษา

1. นักศึกษา
พยาบาลช้ันปี
ที่ 1-4 จำนวน 
396 คน และ
นักศึกษา
หลักสตูรผู้ช่วย
พยาบาล 
จำนวน 69 
คน  
รวมเป็น 465 
คน 
2. อาจารย์
และเจา้หน้าท่ี 
จำนวน 95 
คน 
รวมเป็น
จำนวน 560 
คน 
 

นักศึกษา
พยาบาล 
มีอัตลักษณ์
บัณฑิตด้าน 
การสร้างเสริม
สุขภาพด้วย
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
ด้านการมสี่วน
ร่วม 

20 ธ.ค. 64 –  
25 ธ.ค. 64 

   ไตรมาสที่ 1 
จำนวน 53,940
บาท  
1.ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  
2..ค่าอาหาร
กลางวัน 1 มื้อ  
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์  
 

ไตรมาสที่ 1 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
จำนวน 53,940

บาท 
 

    รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 
จำนวน 
53,940
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม / 

การดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

เร่ิมต้น 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

เพื่อปรับรูปแบบการ
ดำเนินงาน  
 
2. ขั้นดำเนินงาน 
(Do): ดำเนินงานตาม
แผนที่วางไว้  
 
3. ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check) 
ประเมินสัมพันธภาพที่
ดีและความสามัคคี
ระหว่างนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากร
ในวิทยาลัย การ
พัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิตใหเ้ป็นไปตามที่
วิทยาลัยกำหนด 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม / 

การดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

เร่ิมต้น 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ขั้นปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน(Act) 
นำผลการดำเนินงาน
มาพิจารณาถึงปัญหา
และอุปสรรคที่พบ 
เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาในการดำเนิน
โครงการครั้งในปี
การศึกษาต่อไป   
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ลำดับที ่ 11 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและบรกิารสำหรับนักศึกษาพยาบาล รหัสโครงการ   FON-Edu-R09.01 

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ  หน่วยงาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
ผลลัพธ์การเรียนรูต้ามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑติศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการ
บริหารจดัการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์
ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์และการบรหิารจัดการสุขภาวะชุมชน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจ 1 พันธกจิด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.................................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อให้นักศึกษา
มีวัสดุอุปกรณ์  
ที่ทันสมัยเพียงพอ
และพร้อมในการ
ใช้งาน  
2.เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะปฏิบัติทาง 
การพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาล 
 
 
 
 

1.ร้อยละ 100 
ของนักศึกษา 
สามารถใช้วัสดุ
อุปกรณ์ทีท่ันสมยั  
2.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีผล 
สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
ปฏิบัติ การ
พยาบาล 
มารดาทารกและ
ผดุงครรภ์ 1 
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 2 
การรักษาโรค
เบื้องต้นในระดับด ี
 

กิจกรรมที่ 1 
1.ขั้นเตรียมการ
(Plan) 
1.1 สำรวจวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ต้องการซื้อ
เพิ่มเตมิ  
1.2 สำรวจวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ชำรุดที่และ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ใหม ่
1.3 สอบถามความ
ต้องการ การจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ จาก
ผู้ใช้บริการ 
1.4 ประชุมคณะ 
กรรมการ 
 
 
2. ขั้นดำเนินการ
(Do)  

1. นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที่ 1 - 4                         
จำนวน 396
คน 
2. ผู้เข้ารับ
การศึกษา
หลักสตูร
ประกาศนียบั
ตรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่นที่ 
14 จำนวน 69 
คน 
 

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการ

เรียนของ

นักศึกษา 

 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65  

ไตรมาสที่ 1  
-ค่าวัสดุ 
ครุภณัฑ ์
จำนวน 
30,000 บาท 
ไตรมาสที่ 2  
-ค่าวัสดุ 
ครุภณัฑ์
จำนวน 
198,850 บาท 
ไตรมาสที่ 3 
-ค่าวัสดุ 
ครุภณัฑ์
จำนวน 
100,000 บาท  
ไตรมาสที่ 4  
-ค่าวัสดุ 
ครุภณัฑ์ 
จำนวน
206,340 บาท 
 

       รวมเป็นเงนิ
ทั้งสิ้น
จำนวน 
535,190 

บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

2.1 ประสานงานกลุม่
อำนวยการและจัดหา
วัสดุอุปกรณ ์
2.2 นำเสนอรายชื่อ
วัสดุอุปกรณ์ เข้า
คณะกรรมการกลุม่
วิชาการเพื่อพิจารณา
และสรุป 
2.3 ติดต่อบริษัท และ
สั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ตามที่ได้รับการอนุมัต ิ
2.4 จัดซื้อตาม    
รายการ  
2.5 ติดตามผลและรบั
วัสดุ อุปกรณ์เข้าใน
งานท่ีรับผิดชอบ 
 
 
3. ขั้นประเมินผล
(Check)   

ไตมาสที่ 1- 4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 

535,190 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3.1 สำรวจความพึง
พอใจในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ท่ีไดม้าใหม ่
3.2 สรุปผลการ
ดำเนินงานทุกไตรมาส
และรายงานผลหลัง 
จากสิ้นสดุโครงการ 
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ลำดับที ่  12 โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง รหัสโครงการ FON-Edu-R09.02 

ส่วนราชการ    กลุ่มสนับสนนุวิชาการ หน่วยงาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
ผลลัพธ์การเรียนรูต้ามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑติศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการ
บริหารจดัการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์
ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียน
มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจ 1 พันธกจิด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง................................................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้และ
ค้นคว้าข้อมูล 
ข่าวสารที่ถูกต้อง 
เหมาะสม ทันสมัย
ทันต่อเหตุ การณ์
และเพียงพอ
สำหรับอาจารย์ 
นักศึกษาพยาบาล  
ผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสตูรประกาศ 
นียบัตร ผู้ช่วย
พยาบาล และ
บุคลากรทางด้าน
สุขภาพ             
2. เพื่อให้ห้องสมุด
มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์การจัดการ
เรียนการสอนของ
สภาการพยาบาล 
และการ      

1.ร้อยละ 100 ของ
อาจารย์มีการนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั
มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
2.ร้อยละ 100 ของ
อาจารย์มีการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

กิจกรรมที่ 1 
ระยะที่ 1 จัดซื้อ
หนังสือตำรา
ภาษาไทย /
ภาษาต่างประเทศ 
ครั้งท่ี 1 
ระยะที่ 3 จัดซื้อ
หนังสือตำรา
ภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ 
ครั้งท่ี 2 
 
1.ขั้นเตรียมการ
(Plan) 
1.1 สำรวจตำรา 
หนังสือ วารสารทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์การ
จัดการเรียนการ

1. นักศึกษา
พยาบาล ช้ันปีท่ี 
1 - 4                                       
จำนวน 396 คน 
2. ผู้เข้ารับการ 
ศึกษาหลักสตูร
ประกาศนียบตัร
ผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่นที่ 14         
จำนวน 69 คน 
3. อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี                                             
จำนวน  95 คน 
4.บุคลากรทาง 
ด้านสาธารณสุข
อื่นๆ                         
จำนวน 100 คน 
 

1.สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ที่เอื้อ
ต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
ทันสมัยและ
เพียงพอ 
2.ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของนักศึกษาดี
ขึ้น 

ม.ค. 65 - 
ก.ย. 65 

ไตรมาสที่ 2 
1.จัดซื้อหนังสือ
ตำราภาษาไทย ท้ัง 
5 สาขาวิชา ดังนี้       
สาขาวิชาการ
พยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 
- สาขาชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และ
สูงอายุ 
 -สาขาวิชาการ
พยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ ์
 -สาขาวิชาการ
พยาบาลอนามยั
ชุมชน               
 -สาขาวิชา
สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจติเวช  
2.จัดซื้อหนังสือ
ตำรา

  ไตรมาสที่ 2  
-ค่าทรัพยากร
สารสนเทศ
งานห้องสมุด 
จำนวน 
300,000 บาท 
 
ไตรมาสที่ 3 
 -ค่าทรัพยากร
สารสนเทศ
งานห้องสมุด 
จำนวน 
50,000 บาท 
 
ไตรมาสที่ 4  
-ค่าทรัพยากร
สารสนเทศ
งานห้องสมุด 
จำนวน 
50,000 บาท 
 

    รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 

1,020,000  
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ประกันคณุภาพ
การจัดการศึกษา 
3. เพื่อส่งเสรมิให้
ผู้ใช้บริการ
แสวงหาความรู้นำ
เทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ นำมา
พัฒนาการจัดการ    
เรียนรู้ของตนเอง 
และสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในการ
เรียนการสอนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
4. เพื่อให้
ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลทาง
อินเตอร์เนต็ที่

สอนของสภา
พยาบาล  
 1.2 สำรวจหนังสือ
ภายในห้องสมดุที่
สูญหายหรือชำรดุที่
มีอายุเกิน 10 ปีและ
จัดหาหนังสือใหม ่
 1.3 สอบถามความ
ต้องการ การจัดหา
ทรัพยากร
สารสนเทศและวัสดุ
ครุภณัฑ์ จาก
ผู้ใช้บริการ 
1.4 ประชุม
คณะกรรมการ
ห้องสมุด 
1.5 เขียนโครงการ
และขออนุมัติ
ดำเนินการ 
 
 

ภาษาต่างประเทศ 
ทั้ง 5 สาขาวิชา ดังนี้    
สาขาวิชาการ
พยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น                -
สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และ
สูงอายุ               
-สาขาวิชาการ
พยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ ์
-สาขาวิชาการ
พยาบาลอนามยั
ชุมชน              -
สาขาวิชาสุขภาพจติ
และการพยาบาลจิต
เวช                 
3.จัดซื้อหนังสือ
ตำราเกีย่วกับ
กฎหมาย ไวยากรณ์ 
ภาษาอังกฤษ และ

ไตรมาสที่2-3 
รวมเป็นเงิน 
 ทั้งสิ้นจำนวน 
 400,000  
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ขั้นดำเนินการ
(Do)  
2.1 ประสานงาน
กลุ่มอำนวยการและ
ยุทธศาสตร์และ
จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเข้า
ห้องสมุด 
 2.2 นำเสนอรายชื่อ
ทรัพยากร
สารสนเทศ เข้า
คณะกรรมการกลุม่
วิชาการเพื่อ
พิจารณาและสรุป 
 2.3 ติดต่อบริษัท 
และสั่งซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ วัสดุ
ครุภณัฑ์ห้องสมดุ
ตามที่ได้รับการ
อนุมัต ิ

ความรู้ทั่วไป 
จำนวน 300,000   
บาท 
  
ไตรมาสที่ 3 
1.จัดซื้อหนังสือ
ตำราภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ 
ครั้งท่ี 2  
1.1 จัดซื้อหนังสือ
ตำราภาษาไทย ท้ัง 
5 สาขาวิชา ดังนี้ 
 -สาขาวิชาการ
พยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น       
-สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และ
สูงอายุ    
-สาขาวิชาการ
พยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ ์
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

2.4 ต่ออายุวารสาร
ภาษาไทยท่ีเป็น
สมาชิก จำนวน 10 
รายการ 
2.5. ต่ออายุวารสาร
ภาษาต่างประเทศท่ี
เป็นสมาชิก จำนวน 
5 รายการ 
2.6 ติดตามผลและ
ลงทะเบียนรบั
ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีเข้า
ห้องสมุด 
 
3. ขั้นประเมินผล
(Check)   
 3.1 สำรวจความพึง
พอใจในการใช้
ทรัพยากรสาร 
สนเทศในห้องสมดุ 

-สาขาวิชาการ
พยาบาลอนามยั
ชุมชน                 
-สาขาวิชา
สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจติเวช                  
1.2 จัดซื้อหนังสือ
ตำรา
ภาษาต่างประเทศ 
ทั้ง 5 สาขาวิชา ดังนี้ 
สาขาวิชาวิชาการ
พยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น               
-สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และ
สูงอายุ            
 -สาขาวิชาการ
พยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ์  
-สาขาวิชาการ
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3.2 สรุปผลการดำ 
เนินงานทุกไตรมาส
และรายงานผลหลัง 
จากสิ้นสดุโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 
ระยะที่ 2 
1.ต่ออายุวารสาร
ภาษาต่างประเทศ 
2. ต่ออายุวารสาร
ภาษาไทย 10 
รายการ   
 

พยาบาลอนามยั
ชุมชน    
 -สาขาวิชา
สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจติเวช
จำนวน  220,000 
บาท 
  
ไตรมาสที่ 4  
1.จัดซื้อหนังสือ
ตำราภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ 
ครั้งท่ี 2  
1.1 จัดซื้อหนังสือ
ตำราภาษาไทย ท้ัง 
5 สาขาวิชา ดังนี ้
 -สาขาวิชาการ
พยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น       
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

-สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และ
สูงอายุ    
-สาขาวิชาการ
พยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ ์
-สาขาวิชาการ
พยาบาลอนามยั
ชุมชน                 
-สาขาวิชา
สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจติเวช                  
1.2 จัดซื้อหนังสือ
ตำรา
ภาษาต่างประเทศ 
ทั้ง 5 สาขาวิชา ดังนี้ 
สาขาวิชาวิชาการ
พยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น               
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

-สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และ
สูงอายุ            
 -สาขาวิชาการ
พยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ์  
-สาขาวิชาการ
พยาบาลอนามยั
ชุมชน    
 -สาขาวิชา
สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจติเวช 
จำนวน  100,000 
บาท 
 

ไตรมาสที ่2-4 
รวมเป็นเงิน 

 ทั้งสิ้นจำนวน 
 620,000  บาท 
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พันธกิจด้านการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ 

ที่เก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ลำดับที ่   13 โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู.้ รหัสโครงการ   FON-Res-R11 

ส่วนราชการ   กลุ่มสนบัสนุนวิจยัและบริการวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบันของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์
ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้คา่นิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 3  พันธกิจด้านการวิจัยวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศ 
ชาติสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง...............................................................................................             
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม / 

การดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อสร้างองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้ของวิทยาลัย 
2.เพื่อส่งเสรมิกระบวน 
การจัดการความรู้กับ
การดำเนินงานของ
หน่วยงานตามโครงสร้าง
ของวิทยาลัยฯ 
3.เพื่อส่งเสรมิให้
บุคลากรของวิทยาลยัฯ
ได้นำความรูไ้ปพัฒนา
กระบวนการทำงานของ
ตนเอง 
 

1. แต่ละ COP 
มีแนวปฏิบัติ  
2. แต่ละ COP 
มีการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู ้
3. แต่ละ COP 
มีการปรับปรุง
แนวปฏิบัต ิ

ระยะที่ 1 การสร้าง
แนวปฏิบัติ  
ระยะที่ 2 การแลก 
เปลี่ยนเรียนรู ้
ระยะที่ 3 การปรับ 
ปรุงแนวปฏิบัต ิ

อาจารย์และ
บุคลากรของ
วิทยาลัยฯ 

1. มี COP การ
จัดการความรู้
ทั้ง 3 ฝ่าย 
2. มีแนวปฏิบัติ 
ทั้ง 3 ฝ่าย 
3. ทั้ง 3  COP 
มีผลงานจาก
การจัดการ
ความรู้แตล่ะ
ขั้นตอน ครบทั้ง 
7 ขั้นตอน  
4. ทั้ง 3 COP มี
การการปรับปรุง
แนวปฏิบัต ิ

ระยะที่ 1  
22 พ.ย. 64   
ระยะที่ 2  
22 ธ.ค. 64   
ระยะที่ 3  
23 ก.พ 65   

ไตรมาสที ่1 
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์
จำนวน  
5,300 บาท 
  
ไตรมาสที ่2  
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์
จำนวน 2,650 
บาท 
 

ไตรมาสที ่ 
1และ 2 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
7,950 บาท 

       รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 
จำนวน 
7,950 
บาท 
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พันธกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน  

เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
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ลำดับที่   14 โครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนสู่งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม รหัสโครงการ FON-SER-R13.01 

ส่วนราชการ   กลุ่มสนบัสนุนวิจยัและบริการวิชาการ หน่วยงาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่7 พัฒนาศูนย์การฝึกอบรมและหน่วยบริการ
ทางสุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียนของแผน
ยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่7 พัฒนาศูนย์บรกิารวิชาการให้ตอบสนอง
ความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 3 พันธกจิด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
โดยเน้นความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง...........................................................................................             
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนว
ทางการป้องกัน
โรคไขห้วัดไวรัสโค
โรน่า  
 

1.ร้อยละของ
เด็กวัยก่อนเรยีน
ที่มีพัฒนาการ
ตามวัย  
2.ร้อยละของ
เด็กวัยก่อนเรยีน
มีความพร้อมใน
การคิด
สร้างสรรค ์
3.ร้อยละของ
เด็กวัยก่อนเรยีน
มีความคิด
สร้างสรรค ์
4.ร้อยละของ
ผู้ปกครองที่มี
ความพึงพอใจ
ความคิด
สร้างสรรค์ของ
เด็กวัยก่อนเรยีน 
ตัวช้ีวัด 

ระยะที่ 1 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรน่า 2019 
 
1.ขั้นเตรียมการ/
วางแผนงาน (Plan)   
 เตรียมสื่อให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการป้องกันโรค
ไข้หวัดไวรัสโคโรน่า ท่ีด ี
 
2.ขั้นดำเนินงาน (Do)  
ให้ความรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการป้องกันโรค
ไข้หวัดไวรัสโคโรน่าผ่าน
ไลน์กลุ่มผูป้กครอง 

ผู้ปกครองเด็ก
ที่มาใช้บริการ 
จำนวน 
20-30 คน 

ผู้ปกครองเด็ก
ที่มาใช้บริการ 
จำนวน 
20-30 คนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการ
ป้องกันโรค
ไข้หวัดไวรัสโค
โรน่า  
 

ก.พ. - ก.ย. 65    ไตรมาสที่ 2 
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าวัสดุอุกรณ ์
3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
จำนวน 
10,000 บาท 
ไตรมาสที่ 3 
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าวัสดุอุกรณ ์
3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 
10,000 บาท 
ไตรมาสที่ 4 
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าวัสดุอุกรณ ์
3.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆนวน 
10,000 บาท 
 

    รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 
30,000 
บาท 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

5.จำนวนของ
เล่นสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรมที่
ครูพี่เลีย้งจัดทำ
ขึ้น 
6.ร้อยละของครู
พี่เลี้ยงมี
ความคิด
สร้างสรรค์ใน
การพัฒนาเด็ก
วัยก่อนเรียน 
ร้อยละของ
ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับ
ความคิด
สร้างสรรค์ของ
ครูพี่เลีย้ง 
 

3.ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check) 
ซักถามข้อสงสัยของ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับแนว
ทางการป้องกันโรค
ไข้หวัดไวรัสโคโรน่า 
 
4.ขั้นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Act)   
สอบถามข้อมูลที่อยาก
ทราบเพิ่มเติมเกีย่วกับ
โรคไขห้วัดไวรัสโคโรน่า 
 
 

ไตรมาสที่ 2-4 
รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

7.จำนวนเด็กวัย
ก่อนเรียนที่มาใช้
บริการเพิม่ขึ้น 
8.ร้อยละของ
ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจ
ในพัฒนาการ
เด็กวัยก่อนเรยีน 
9.ร้อยละของ
นักศึกษา
พยาบาลมี
ความคิด
สร้างสรรค์ใน
การเลีย้งดูเด็ก
วัยก่อนเรียน 

1.เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพของครูพี่
เลี้ยงเด็กด้านการ
คิดสร้างสรรค ์
2.เพื่อเพ่ิมระดับ
ความพึงพอใจ

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
พัฒนาการคิด
สร้างสรรค์ของครูพีเ่ลี้ยง 
  
1.ขั้นเตรียมการ/
วางแผนงาน (Plan)   
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ระดับดีขึ้นไปของ
ผู้ปกครอง ด้าน
การความคดิ
สร้างสรรค์ของเด็ก 

1.1 วางแผนร่วมกับครูพี่
เลี้ยงเกี่ยวกับพัฒนาการ
คิดสร้างสรรค ์
1.2 ขออนุมัติจัดหา
อุปกรณ์ ผลิตสื่อ
พัฒนาการคิดสร้างสรรค ์
1.3 ติดต่อประสานงาน
กับวิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกับการผลิตสื่อ
พัฒนาการคิด  
สร้างสรรค์  
1.4 จัดเตรียมสถานท่ี 
อุปกรณ์สำหรับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
2.ขั้นดำเนินงาน (Do)  
2.1 บรรยายเรื่องแนว
ทางการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก  
2.2 บรรยายเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ส่งเสริมการคิด
สร้างสรรคเ์ด็กวัยก่อน
เรียนโดยผ่านการเล่น 
2.3 บรรยายเรื่องการ
เลี้ยงดเูด็กเพื่อส่งเสรมิ
ความคิดสร้างสรรค ์
2.4 ครูพี่เลี้ยงพัฒนางาน
ให้มสีื่อการสร้างสรรค ์
 
3.ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check)  
3.1 จำนวนสื่อท่ีเพิ่มขึ้น 
3.2 ประเมินการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ของ
ครูพี่เลีย้งหรือ 
นวัตกรรมที่ครูพี่เลี้ยง    
จัดทำขึ้นเพ่ิมขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

4.ขั้นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Act)   
 มีการใช้สื่อสรา้งสรรค์
อย่างคุ้มค่าและ
เหมาะสม ครอบคลุม
เด็กทุกคน 
 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
พัฒนาการการคิด
สร้างสรรคเ์ด็กวัยก่อน
เรียน 
1.ขั้นเตรียมการ/
วางแผนงาน (Plan)   
1.1 สำรวจสื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กวัยก่อนเรยีน 
1.2 ขออนุมัติจัดหาสื่อ
พัฒนาสร้างสรรค์ของ
เด็กวัยก่อนเรยีน 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.3 วางแผนการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ให้
เด็กวัยก่อนเรยีน 
 
2.ขั้นดำเนินงาน (Do)  
2.1 จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ใหเ้ด็กวัยก่อน
เรียน 
2.2 บรรยายให้ความรู้
ผู้ปกครองเกี่ยวกับแนว 
ทางการพัฒนาการการ
คิดสร้างสรรค์เด็ก
(Online) 
2.3 มอบหมายให้
นักศึกษา.ที่ฝึกปฏิบัติ
วิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น 1 ผลิตสื่อ
ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์กลุ่มละ 1 ช้ิน 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

 3.ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check)  
ประเมินพัฒนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กวัยก่อนเรยีนจากการ
ใช้สื่อและกิจกรรม
สร้างสรรค ์
 
4.ขั้นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Act)   
ติดตามการใช้สื่อและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการ
คิด สร้างสรรค์ของเด็ก 
 

3   เพื่อเพ่ิม
จำนวนเด็กท่ีมาใช้
บริการ 

1. จำนวนเด็ก  
ที่มาใช้บริการใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพิ่มขึ้น 

ระยะที่ 2 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
พัฒนาการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์
ศูนย์ฯ  

ผู้ปก 
ครองเด็ก
ภายนอกท่ี
สนใจนำเด็ก
มาใช้บริการ 

มีผู้ปก 
ครองเด็ก
ภายนอกนำ
เด็กมาใช้
บริการที่ศูนย์

1 เม.ย. 65 –  
30 ก.ย. 65 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ร้อยละ 5 จาก
เดิม 
 

1.ขั้นเตรียมการ/
วางแผนงาน (Plan)   
1.1 ประชาสัมพันธ์ 
1.2 จัดทำป้ายไวนิล
ประชาสมัพันธ์การรับ
สมัครเด็ก 
 
2.ขั้นดำเนินงาน (Do)  
2.1 ติดป้าย
ประชาสมัพันธ์การรับ
สมัครเด็ก 
2.2 โฆษณาผา่นวิทย ุ
2.3 พัฒนางานตาม
ข้อเสนอแนะของ 
ผู้ปกครองและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 
2.4 ปรับปรุงพัฒนางาน
ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ปกครองและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

เพิ่มขึ้น มี
จำนวนอย่าง
น้อย 20 คน
(หากไม่มีการ
แพร่ระบาด
ของไข้หวัด
ไวรัสโคโรน่า) 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

2.5 ปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการใหส้ามารถ
สร้างความพึงพอใจได้
มากขึ้น 
3.ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check)  
3.1 ประเมินจาก
พัฒนาการเด็กท่ีมาใช้
บริการ 
3.2 ประเมินความพึง
พอใจของผู้ปกครองและ
หรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 
 
4.ขั้นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Act)   
4.1 ทำการตลาดอยา่ง
ต่อเนื่อง 
4.2 ประเมินรายรับ
รายจ่าย ภาระงานคร ู
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ลำดับที่  15 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ และความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองตรุด รหัสโครงการ FON-Ser-R1.02 

ส่วนราชการ   กลุ่มสนบัสนุนวิจยัและบริการวิชาการ หน่วยงาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาศูนย์การฝึกอบรมและหน่วยบริการ
ทางสุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน 
ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 7 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการใหต้อบสนอง
ความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 3 พันธกจิด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
โดยเน้นความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง............................................................................................              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157 



 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อให้สมาชิก ชมรม
ผู้สูงอายุ  ตำบลหนอง
ตรุด  มีความรู้และ 
เข้าใจเกี่ยวกับ การดูแล
สุขภาพ ตนเองและ 
ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง    
2. เพื่อให้สมาชิก ชมรม
ผู้สูงอายุ  ตำบลหนอง
ตรุด  มีการพบปะ
สังสรรค์  แลกเปลี่ยน 
ความรู้ร่วมสร้าง 
เครือข่ายทาง สุขภาพซึ่ง
กันและกัน  
3.เพื่อเสรมิสรา้ง 
ความเข้มแข็งชมรม
ผู้สูงอายุตำบลหนองตรุด 

จำนวนชุมขน
เข้มแข็งที่มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและผลลัพธ์
ที่ตอบสนอง และ
สร้างประโยชน์แก่
ชุมชน สังคม 
 
1. สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม
โครงการ ตำบล
หนองตรุด มี
ความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตนเองและ
ปฏิบัติตัวอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 60 
2. สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ ตำบล
หนองตรุด มีการ

ระยะที่ 1  
ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1. รวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ 
วางแผนการจัด
โครงการ  
2. ประชุมวางแผน 
การดำเนินงาน  
3. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 
ระยะที่ 2 
ขั้นดำเนินการ(Do)  
1. ประเมินภาวะ
สุขภาพเบื้องต้นของ
ผู้สูงอายุ ชมรม
ผู้สูงอายุตำบลหนอง
ตรุด   
2. จัดทำคู่มือสุขภาพ
ประจำตัวผูสู้งอายุ  

1.สมาชิกชมรม
ผู้สูงอาย ุ
จำนวน 150 คน 
2. คณะ 
กรรมการ
ดำเนินงาน 
จำนวน 15 คน 
                 
รวมทั้งหมด
จำนวน 165 คน 

ชุมชม
ผู้สูงอายุ
ตำบลหนอง
ตรุดสามารถ
ดำเนินงาน
ในการดูแล
สุขภาพของ
สมาชิก
ชุมชนได้
และสามารถ
ดำเนินการ
กิจกรรม
ชมรม
ผู้สูงอายไุด้
ด้วยตนเอง 

มี.ค 65 - 
ก.ย. 65 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

พบปะสังสรรค์ 
แลกเปลีย่นความรู้ 
ร่วมสร้างเครือข่าย
ทางสุขภาพซึ่งกัน
และกัน ร้อยละ 
60 
3. ระดับการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชนในการ
ดำเนินกิจกรรม
ชมรมผูสู้งอายุอยู่
ในระดับมาก 

3. จัดกิจกรรม
เสรมิสร้างความรอบรู้
ในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ชมรม
ผู้สูงอายุตำบลหนอง
ตรุด จำนวน 3 ครั้ง 
 
ระยะที่ 3 
 ขั้นประเมินผลการ
ดำเนินงาน(Check)  
1. ประเมินความรอบรู้
ด้านสุขภาพ โดยใช้
แบบสอบถาม  
2. สรุปและวิเคราะห์
ผลการเข้าร่วม
โครงการ  
3. ถอดบทเรียนหลัง
การดำเนินงาน 
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ลำดับที่ 16 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 
รหัสโครงการ FON-Ser-R14 

ส่วนราชการ   กลุ่มสนบัสนุนวิจยัและบริการวิชาการ หน่วยงาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาศูนย์การฝึกอบรมและหน่วยบริการ
ทางสุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียนของแผน
ยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 7 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้
ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 3   พันธกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชมุชนเพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะชุมชน  

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง........................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อบูรณาการ
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนัขบ้าในชุมชน 
ผ่านการจดัการเรียนการ
สอนในรายวิชาการ
รักษาโรคเบื้องต้น  
2. เพื่อให้อาจารย์
นักศึกษา และกลุม่เป้า 
หมาย ที่เข้าร่วมโครง 
การมีความรู้เกี่ยว กับ
โรคพิษสุนัขบ้าท่ีถูก 
ต้อง 
3. เพื่อให้นักศึกษา
พยาบาลที่เข้าร่วม
โครงการได้พัฒนาทักษะ
ปฏิบัติการพยาบาลและ
การบริการวิชาการแก่
สังคมผ่านการจัด

1. วิทยาลัยมี
การบูรณาการ
โครงการสัตว์
ปลอดโรค               
คนปลอดภยั จาก
โรคพิษสุนัขบ้าใน
ชุมชน ผ่านการ
จัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา
การรักษาโรค
เบื้องต้น 
2. ร้อยละของ
อาจารย์ นักศึกษา 
และนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ้าท่ี
ถูกต้องผ่านเกณฑ ์

ระยะที่ 1 
1.ให้ความรู ้
นักศึกษาเกี่ยวกับ 
โรคพิษสุนัขบ้า 
2.วางแผนการ 
ดำเนินกิจกรรม 
ร่วมกับนักศึกษา 
3.สำรวจบ้านท่ีม ี
สัตว์เลี้ยง/ความรู้ใน
การดูแล สัตว์เลี้ยง 
/ความต้องการใน
การควบคุมจำนวน
สัตว ์
4.จัดกิจกรรมให ้
ความรู้แก่ประชาชน 
 4.1 เจ้าของสัตว์ 
 4.2 ประชาชน 
5.สรุปผลการเรยีนรู้
ของนักศึกษา  
 

1.อาจารย์
พยาบาล
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง
จำนวน 7 คน 
2. นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 
4 รุ่นท่ี 29 
จำนวน 98 คน 
3.วิทยากร
จำนวน 3 คน 
4.ผู้จัดโครงการ
จำนวน 1 คน 
รวมจำนวน 109 
คน 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
สมรรถนะใน
การป้องกัน
และควบคมุ
โรคพิษสุนัข
บ้าเพื่อ
นำไปสู่การ
ลด
อุบัติการณ์
และความ
เสี่ยงของ
การเกิดโรค
ในจังหวัด
ตรัง 

มิ.ย. 64 - 
พ.ย. 65 

ไตรมาสที ่3 
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าวัสดุอุกรณ ์
3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ            
จำนวน 20,000 
บาท 
 

ไตรมาสที่3 
รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 20,000 
บาท 

       รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
20,000 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

กิจกรรมเรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้าแก่ประชาชน 

3.การบริการ
วิชาการแก่สังคม
ผ่านการจดั
กิจกรรมเรื่องโรค
พิษสุนัขบ้าแก่
ประชาชน 

 ระยะที่ 2  
1.ประสานงาน               
ปศุสัตว์จังหวัดใน  
การฉีดวัคซีน/   
ทำหมันสัตว์   
2. สรุปผลการ  
เรียนรู้ของชุมชน 
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พันธกิจด้านส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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ลำดับที่  17 โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย รหัสโครงการ FON-Cul-R16 

ส่วนราชการ   กลุ่มสนบัสนุนวิจยัและบริการวิชาการ หน่วยงาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 2.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมผีลลัพธ์
การเรยีนรู้ตามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑติศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการบริหารจัดการ
สุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/
สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่12 ส่งเสรมิความตระหนักและแสดงออกถึงจิตสำนกึ
ของความเป็นไทยของอาจารย์ บคุลากร และนักศึกษ 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที ่4 พันธกจิด้านส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง..............................................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อให้นักศึกษา 
บุคลากร และ
เจ้าหน้าท่ีที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีระดับ 
เจตคติอยู่ในระดับดี
ขึ้นไปในการอนุรักษ์
และสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 
2. เพื่อปลูกจิตสำนึก
นักศึกษา บุคลากร 
และเจา้หน้าท่ี
ตระหนักในความ 
สำคัญการมสี่วนร่วม
ในโครงการอนุรักษ์
และสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 
 
 

1.ร้อยละ 100 
ของอาจารย์ 
นักศึกษาบุคลากร 
และเจา้หน้าท่ีสาย
สนับสนุน ท่ี
กำหนดมสี่วนร่วม
ในกิจกรรมวัน
สำคัญ  ของชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 
วิชาชีพ และ
กิจกรรมการ
อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 
2.ร้อยละ 100 
ของอาจารย์ 
นักศึกษาบุคลากร 
และเจา้หน้าท่ีสาย
สนับสนุน ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมมี

กิจกรรมที่ 1 
ธำรงไว้ซ่ึงวัฒนธรรม
และประเพณีไทย  
-ประเพณีวันสารท
ไทย 
-ประเพณีวันข้ึนปีใหม ่
-ประเพณรีดน้ำ
ผู้สูงอาย ุ
กิจกรรมที่ 2 ทำนุ
บำรุงพุทธศาสนา 
-พิธีวันมาฆบูชา 
-พิธีวันวิสาขบูชา 
-พิธีวันอาสาฬหบูชา 
-พิธีวันเข้าพรรษา 
-งานทอดกฐิน
ประจำป ี
-กิจกรรมตกแต่งเรือ
พระ 
-ส่งเสรมิประเพณีแห่
เรือพระ 

กิจกรรมที่ 1
นักศึกษา
พยาบาล         
จำนวน 8 คน 
อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน       
จำนวน 4  คน                        
รวมทั้งสิ้น 5 
กิจกรรมๆ ละ 
12 คน  จำนวน  
60  คน 
กิจกรรมที่ 2
นักศึกษา
พยาบาล         
จำนวน 16 คน 
อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน       
จำนวน 4  คน                        
รวมทั้งสิ้น  10 

ร้อยละ 100 
ของนักศึกษา
ทุกช้ันปี และ
บุคลากร 
เจ้าหน้าท่ี มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็น
ไทย 

ต.ค 64 - 
ก.ย. 65 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาสที่ 1 
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ 
พระชนกาธิเบศร   
มหาภูมิพลอดลุยเดช  
มหาราชบรมนาถ
บพิตร 
 - ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งสถานท่ี 
วันพยาบาลแห่งชาติ             
-ค่าดอกไม้ธูปเทยีน 
เครื่องบูชา 
-มาลัยข้อพระกร          
-พานดอกไม้  
- ค่าอาหารถวายพระ  
- ค่าไทยธรรมถวาย
พระ(สังฆทาน)  
 -ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ผูร้่วม
กิจกรรม คน 1 มื้อ  

       รวมเป็น
เงิน

ทั้งสิ้น 
43,360 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ความตระหนักถึง
ความสำคญั และมี
เจตคติทีด่ีในการ
อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

กิจกรรมที่ 3เทิดทูน
สถาบันชาติและ 
พระมหากษัตริย ์
- พิธีวางพวงมาลาวัน
ปิยมหาราช  
- พิธีถวายพานพุ่ม
สักการะ 
วันสมเดจ็พระมหา 
ธีรราชเจ้า 
- พิธีถวายพานพุ่ม
สักการะวันจักร ี  
-กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
- กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 
-พิธีครบรอบวันคล้าย
วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร 

ครั้งๆ  ละ  20 
คน   จำนวน                      
200   คน                                         
กิจกรรมที่ 3 
นักศึกษา
พยาบาลจำนวน 
8 คน 
อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน  
จำนวน 4    
คน 
รวมทั้งสิ้น  6
กิจกรรม ๆ ละ  
12 คน   จำนวน  
72    คน 
กิจกรรมที่ 4 
นักศึกษา
พยาบาล 
จำนวน 466 คน 

-ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งสถานท่ี                                                                                      
จำนวน 11,930 บาท  
  
ไตรมาสที่ 2  
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
จำนวน 15,000 บาท 
   
ไตรมาสที่ 3 
 วันจักรี 
-ค่าพานพุ่ม  
วันรดน้ำผูสู้งอาย ุ
-ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งสถานท่ี                                 
- ค่าอาหารถวายพระ 
9  รูป  
- ค่าไทยธรรมถวาย
พระ(สังฆทาน)   
- ค่าดอกไม้ธูปเทียน 
จำนวน 
1,000 บาท                                                        
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

มหาภูมิพลอดลุยเดช
มหาราชบรมนาถ
บพิตร 
กิจกรรมที่ 4 เชิดชู
สถาบันและวิชาชีพ 
-กิจกรรมวันพยาบาล
แห่งชาติ 
-กิจกรรมวางพวง
มาลาวันมหิดล 
-พิธีมอบหมวกและ
ประดับเข็มชั้นป ี
-กิจกรรมทำบญุ
ครบรอบวันก่อตั้ง
วิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 5    
อนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 
-กิจกรรมอนุรักษ์การ
แต่งกายด้วยผ้าไทย 

อาจารย์ จำนวน             
43 คน 
บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน  
จำนวน                        
47 คน  
รวมทั้งสิ้น          
จำนวน                     
556   
 
  
  

ไตรมาส ท่ี 4 
พิธีมอบหมวก           
- ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งสถานท่ี  
- ค่าดอกไม้ธูปเทียน 
วันมหิดล                                                
-ค่าพวงมาลา   
จำนวน 15,430 บาท 
 

ไตรมาสที่ 
1-4 

รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 43,360 บาท 
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ลำดับที่  18 โครงการพัฒนาทักษะนักศกึษาด้านสุนทรียทางอารมณ์ รหัสโครงการ FON-Cul-R17 

ส่วนราชการ   กลุ่มสนบัสนุนวิจยัและบริการวิชาการ หน่วยงาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
ผลลัพธ์การเรียนรูต้ามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑติศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการ
บริหารจดัการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้าน
การเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 12 ส่งเสริมความตระหนักและแสดงออกถึง
จิตสำนึกของความเป็นไทยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 3 พันธกจิด้านส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง..............................................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ   

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษาอนุรักษ์ 
และสบืสาน
เผยแพรด่นตรี
ไทย  
2.เพื่อเสรมิสรา้ง
ศักยภาพและ
ทักษะทางดนตรี
ไทย 
3.เพื่อพัฒนา 
อัตลักษณ์บณัฑติ
ด้านการมสี่วน
ร่วมของ
นักศึกษาในการ
อนุรักษ์และสืบ
สานดนตรีไทย 
 
 

1. ร้อยละ  80
ของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 
2. ร้อยละ 100 
ของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการมี
การแสดงดนตรี
ไทยอย่างน้อย 1 
ครั้ง 
3. ร้อยละ 80 
นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการมี
ทักษะทางด้าน
ดนตรไีทยเพิ่ม
มากขึ้น 
4. นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
สามารถถ่ายทอด 
และเผยแพร่
ความรู้ 

กิจกรรมที่ 1 
จัดอบรมทักษะ
ด้านดนตรีไทยทุก
วันจันทร์ - วัน
พฤหัสบดี เวลา 
18.00 – 20.00 
น. ในสัปดาห์ที่ 2 
และ 4 ของเดือน 
กิจกรรมที่ 2 
จัดการแสดงดนตรี
ไทย และเผยแพร่
ในกิจกรรมของ
วิทยาลัย 

- นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 1 จำนวน 15 
คน 
- นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 2 จำนวน  
15 คน 
- นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 3 จำนวน 
15 คน 
- นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 4 จำนวน 
15 คน 
 

1. ร้อยละ  80 
ของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 
2. ร้อยละ 100
ของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการมี
การแสดงดนตรี
ไทยอย่างน้อย 1 
ครั้ง 
3. ร้อยละ 80 
นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการมี
ทักษะทางด้าน
ดนตรไีทยเพิ่ม
มากขึ้น 
4. นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ
สามารถถ่ายทอด 
และเผยแพร่
ความรู้ 

10 ม.ค. 64 –  
29  เม.ย. 65 

ไตรมาสที่ 2 
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าวัสดุอุกรณ ์
จำนวน  38,400 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 3 
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าวัสดุอุกรณ ์
จำนวน 
6,400 บาท 
 

ไตรมาสที่ 2 
และ 3 

รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 44,800 

บาท 

       รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 

44,800 บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ   

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ความสามารถ
ทางด้านดนตรี
ไทยอย่างมี
คุณภาพ 

ความสามารถ
ทางด้านดนตรี
ไทยอย่างมี
คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 



 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจด้านบริหารบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

สู่องค์กรสมรรถนะสูง 
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ลำดับที่  19 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์  รหัสโครงการ FON-Adm-R19.01 

ส่วนราชการ   กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
มีศักยภาพภายใต้ค่านยิมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบันของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้าน
การเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงภายใต้ค่านยิมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 5 พันธกจิด้านบริหารบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สู่องค์กรสมรรถนะสูง 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง....................................................................................................              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172 



 

 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อควบคุม
คุณภาพการจัด
การศึกษาระดับ
หลักสตูร 
2.เพื่อตรวจสอบ
การปฏิบัติการ
บริหารหลักสตูร
คุณภาพและการ
ปฏิบัติการบริหาร
คุณภาพระดับ
คณะของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี ตรัง 
3.เพื่อประเมินผล
การดำเนินงาน
การประกันคณุ
การศึกษาระดับ
หลักสตูรและ
ระดับคณะของ
วิทยาลัย และ

1. ผลการประเมิน 

คุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสตูร อยู่

ในระดับดีขึ้นไป 

ปี2564-2568 

ระดับดีขึ้นไปทุกป ี

2.ผลการรับรอง

หลักสตูรของ

สถาบันการศึกษา

พยาบาลจากสภา

การพยาบาล 

(2564-2568 = 5

ปี) 

 

1.ขั้นเตรียมการ/
วางแผนงาน 
(Plan) 
1.วิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินงานคุณภาพ
การศึกษาในรอบปีท่ี
ผ่านมา 
2.ศึกษาแผนพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา 
3.ศึกษาทบทวน
ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสตูร และระดับ
คณะ 
4.ศึกษา วิเคราะห์
มาตรฐานและเกณฑ์
การรับรอง
สถาบันการศึกษา

อาจารย์และ

เจ้าหน้าท่ี

วิทยาลัย

พยาบาลบรม

ราชชนนี ตรัง

จำนวน 95 

คน 

 

1.หลักสูตรของ

วิทยาลัยได้รับ

การรับรองว่ามี

คุณภาพระดับดี

ขึ้นไป 

2.วิทยาลัยได้รับ

การรับรองหลัก 

สูตรจากสภาการ

พยาบาล เป็น

ระยะเวลา 5 ป ี

3.วิทยาลัย
สามารถคง
สถานะการเป็น
สถาบันหลักใน
การพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
รองรับหน่วย 
CNEU 

พ.ย. 64 – 
ก.ค. 65 

ไตรมาสที่ 1  

1.ค่าอาหาร 
2.ค่าวัสดุอุกรณ ์
3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 
 78,825 บาท 

ไตรมาสที่ 2  
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าวัสดุอุกรณ ์
3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน  
30,000 บาท 

ไตรมาสที่ 3  
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าเดินทาง
วิทยากร 
3.ค่าที่พัก
วิทยากร 

       รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน  

164,229 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง 
4.เพื่อเตรียมความ
พร้อมและรับรอง
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสตูร 
ระดับคณะ ระดับ
วิทยาลัย จาก
คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและ
ภายนอก 

ของสภาการ
พยาบาล 
 
2.ขั้นดำเนินงาน 
(Do) 
1.กิจกรรมการ
ควบคุมคุณภาพ 
1.1 จัดทำคู่มือการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสตูร ระดับคณะ 
ระดับสภาการ
พยาบาล โดยผ่าน
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 
พร้อมประกาศใช้ 
1.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ

จำนวน 55,404 
บาท 

ไตรมาสที่ 1-3 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน  
164,229 บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

บริหารหลักสตูรและ
การจัดการศึกษา 
   1.2.1 ช้ีแจงคู่มือ
การประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสตูร ระดับคณะ 
ระดับสภาการ
พยาบาล และการ
นำไปใช้ 
   1.2.2 บรรยาย
การดำเนินงานและ
การเก็บผลงาน
พร้อมหลักฐานตาม
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
และเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสตูร ระดับคณะ 
ระดับสภาการ
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

พยาบาล ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
2.กิจกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพ 
Quality Audit  
2.1 จัดทำ
กำหนดการ 
Quality Audit  
2.2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา และ
ดำเนินการ Quality 
Audit ตามกำหนด 
2.3 รายงานผล 
Quality Audit และ
แนวทางการพัฒนา
ต่อคณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัย 
2.4 ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานและ

176 



 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ตัวช้ีวัด ปรับปรุง 
การดำเนินงานผล
การติดตาม 
3.กิจกรรมการ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานคุณภาพ
การศึกษา 
3.1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ 
SAR และวิพากษ์ 
3.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ประเมินผลการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสตูร ระดับคณะ 
ระดับวิทยาลัย ตาม
มาตรฐานการรับรอง
สถาบันจากสภาการ
พยาบาล 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

 3.3 เตรียมความ
พร้อมและรับตรวจ
ประเมินจาก
คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 
3.4 เผยแพร่รายงาน
การประเมินตนเอง 
และผลการประเมิน
ในช่องทางที่กำหนด
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 3.5 วิเคราะห์ผล
การประเมิน และ
จัดทำ 
Improvement 
plan เสนอ
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัต ิ
3.6 นำกิจกรรม
โครงการที่กำหนดใน 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

Improvement 
plan  สู่การปฏิบตัิ
โดยบรรจไุว้ใน
แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี

ขั้นประเมนิผล 
(Check) 
1. ประเมินตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 2 
ตัวช้ีวัด ตาม
ข้อกำหนดใน KPI 
Template  
 2. ประเมินผลผลติ
ของแต่ละกิจกรรม 
 3.จัดทำรายงานผล
การประเมินและ
แนวทางการพัฒนา
เสนอต่อ
คณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัย 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ขั้นปรับปรุง (Act) 
นำผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ
จากกรรมการ 
บริหารวิทยาลัยมา
ปรับปรุงในแต่ละ
กิจกรรม 
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ลำดับที ่ 20 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานตามมาตรฐานและตัวบง่ชี้เพ่ือการรับรองสถาบัน จากสภาการพยาบาล รหัสโครงการ FON-Adm-R19.02 

ส่วนราชการ    กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
มีศักยภาพภายใต้ค่านยิมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้าน
การเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงภายใต้ค่านยิมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ............................................................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง....................................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อให้อาจารย์
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ดำเนินงานเพื่อให้
บรรลตุามเกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งขี้
ของสภาการ
พยาบาล 
2. เพื่อให้อาจารย์
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องมีการ
พัฒนางานตาม
มาตรฐานและตัว
บ่งขี้ของเกณฑ์ 
สภาการพยาบาล 
3. เพื่อให้วิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนีรัง ได้รับการ
รับรอง

1. ร้อยละ 80 ของ  
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ในการ
ดำเนินงานเพื่อให้
บรรลตุามเกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งช้ี 
ของสภาการ
พยาบาล 
2. ร้อยละ 100 
ของกลุ่มเป้าหมาย
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนางานตาม
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี
ของเกณฑ์สภา
การพยาบาล 
3. วิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนีตรัง ได้รับ
การรับรอง
สถาบันการศึกษา
พยาบาลและการ

1.ขั้นเตรียมการ/
วางแผนงาน 
(Plan) 
1. วางแผนการทำ
โครงการในการ
ประชุมแผนและ
ยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัย 
2. จัดประชุม
คณะกรรมการ
วิชาการ เพื่อกำหนด
รูปแบบการจดั
โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
วิธีการดำเนินงาน
และหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของแต่ละ
คน 
3. เสนอโครงการต่อ
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาล

อาจารย์และ

เจ้าหน้าท่ี

วิทยาลัย

พยาบาลบรม

ราชชนนี ตรัง

จำนวน 95 คน 

 

 ม.ค. 65 –  
ก.พ. 65 

ไตรมาสที ่2 
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าเดินทาง
วิทยากร 
3.ค่าที่พัก
วิทยากร 
4.ค่าอาหาร 
5.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
6.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
จำนวน  
70,000 บาท 
 
ไตรมาสที่ 2 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน  
70,000 บาท 

       รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 
70,000 
บาท 

182 



 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

สถาบันการศึกษา
พยาบาลและการ 
ผดุงครรภ์จากสภา
การพยาบาล 

ผดุงครรภ์จากสภา
การพยาบาล ไม่
น้อยกว่า 3 ปี
การศึกษา 

บรมราชชนนีตรัง 
และนายแพทย ์
สาธารณสุขจังหวดั
ตรัง 
4. ติดต่อวิทยากร
ประชาสมัพันธ์ให้
อาจารย์เข้าร่วม
โครงการ 
 
2.ขั้นดำเนินงาน 
(Do) 
2.1 เตรียมรายงาน
การประเมินตนเอง 
ตามเกณฑส์ภาการ
พยาบาล 
2.2  บรรยาย เรื่อง 
การดำเนินงาน และ
กระบวนการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

2.3 แบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติทบทวน
กระบวนการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2.4 จัดทำ
แผนพัฒนาและ
ติดตามกระบวนการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2.5 .นำเสนอผลการ
ปฏิบัติงานและ
แลกเปลีย่นการ
เรียนรู ้
 
3.ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
(Check) 
3.1 ประเมินการส่ง
แผนพัฒนาคุณภาพ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

(Improvement 
Plan) ตาม
มาตรฐานตัวบ่งช้ีที่
รับผิดชอบ 
3.2 ประเมินการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ตามเกณฑส์ภาการ
พยาบาล 
 
4.ขั้นการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 
(Act) 
จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
การดำเนินงานท่ี
รับผิดชอบ 
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ลำดับที่  21 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รหัสโครงการ FON-ADM-R20 

ส่วนราชการ   กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอตัลักษณ์ของสถาบัน ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้าน
การเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงภายใต้ค่านยิมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 5 พันธกจิด้านบริหารบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สู่องค์กรสมรรถนะสูง 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง....................................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.บุคลากรทุกกลุม่/
ฝ่ายได้ร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
การวิเคราะห์ปัจจยั
ภายในและปัจจัย
ภายนอก ในการ
ระบุความเสี่ยง 
2.บุคลากรทุกกลุม่/
ฝ่ายได้วางแผน
ร่วมกันในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันและลดความ
เสี่ยง 
3. เพื่อสรุปผลการ
ดำเนินการการ
บริหารความเสี่ยง
และการควบคุม
ภายใน 
4.จัดทำคู่มือและ
แผนบริหารความ
เสี่ยงของวิทยาลัย 

1.ร้อยละ 100 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ในการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก ใน
การระบคุวาม
เสี่ยง 
2.ร้อยละ 100 
ของกลุ่ม/ฝ่ายใน
วิทยาลัยฯ มี
แผนการ
ดำเนินงานในการ
ป้องกันและลด
ความเสีย่ง 

1. จัดประชุม
อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน (ระยะที่ 1) 
2. ดำเนินการ
ติดตามและประเมิน
การดำเนินงานการ
บริหารความเสี่ยง
ของแต่ละกลุม่/ฝ่าย 
3. จัดประชุมสรุปผล
การดำเนินงานการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 
(ระยะที่ 2) 

อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี 
จำนวน 95 
คน 

 ระยะที่ 1 
(ก.พ. 65)  
ระยะที่ 2  
(มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าวัสดุอุ
กรณ ์
3.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
จำนวน 
17,270 บาท 
 
ไตรมาสที่ 3 
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าวัสดุอุ
กรณ ์
3.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
6,070 บาท 
 
ไตรมาสที่ 2
และ 3 รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 
23,340 บาท 

       ไตรมาสที่ 
2และ 3 
รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 
23,340 
บาท 
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ลำดับที ่ 22 
โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาอาศัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน (ซ่อมแซม/ปรับปรุง 

บำรุงรักษาอาคารสถานที ่
รหัสโครงการ FON-Adm-R21 

ส่วนราชการ   กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอตัลักษณ์ของสถาบัน ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้าน
การเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงภายใต้ค่านยิมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 5 พันธกจิด้านบริหารบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สู่องค์กรสมรรถนะสูง 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง....................................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย ์

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อซ่อมแซม/

ปรับปรุง บำรุงรักษา

อาคารสถานท่ี ใน

วิทยาลัย 

 

ร้อยละ 80 ความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา อาจารย์ 
และเจา้หน้าท่ี ต่อ
การใช้อาคาร
สถานท่ี อยู่ใน
ระดับด ี

- โครงการปรับปรุงโรง
เก็บขยะ 
- โครงการจ้างตดิตั้ง
ระบบตรวจสอบและ
บันทึกข้อมูลการเข้าออก
วิทยาลัย 
- โครงการจ้างปรับปรุง
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ 
- โครงการจ้างวางระบบ
โทรศัพท ์
- โครงการจ้างเตมิน้ำยา
ดับเพลิง 
- โครงการจ้างกำจัด
ปลวก 
- โครงการจ้างบำรุงลิฟต ์
- โครงการซ่อมแซมศูนย์
เด็ก 
- โครงการเปลี่ยนไส้
กรองเครื่องทำน้ำดื่ม 

นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี ทุก
คน 

วิทยาลัยมี
อาคาร
สถานท่ีที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม/
ปรับปรุง 
บำรุงรักษา
อย่าง
เหมาะสม 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ไตรมาสที่ 1  
พัฒนาศูนย์
ศึกษาอาศัยเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
และการ
ปฏิบัติงาน 
(ซ่อมแซม/
ปรับปรุง 
บำรุงรักษา
อาคารสถานท่ี
จำนวน 
132,000 บาท 
 
ไตรมาสที่ 2  
พัฒนาศูนย์
ศึกษาอาศัยเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน

  ไตรมาสที่ 1  
พัฒนาศูนย์
ศึกษาอาศัยเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
และการ
ปฏิบัติงาน 
(ซ่อมแซม/
ปรับปรุง 
บำรุงรักษา
อาคารสถานท่ี
จำนวน 30,000 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 2  
พัฒนาศูนย์
ศึกษาอาศัยเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน

    รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้นจำนวน 

581,737 

บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย ์

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

- โครงการซ่อมระบบน้ำ
หอพักนักศึกษา 
- โครงการซ่อมระบบไฟ 

และการ
ปฏิบัติงาน 
(ซ่อมแซม/
ปรับปรุง 
บำรุงรักษา
อาคารสถานท่ี
จำนวน75,000 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 3  
พัฒนาศูนย์
ศึกษาอาศัยเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
และการ
ปฏิบัติงาน 
(ซ่อมแซม/
ปรับปรุง 
บำรุงรักษา
อาคารสถานท่ี

และการ
ปฏิบัติงาน 
(ซ่อมแซม/
ปรับปรุง 
บำรุงรักษา
อาคารสถานท่ี
จำนวน70,000 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 3  
พัฒนาศูนย์
ศึกษาอาศัยเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
และการ
ปฏิบัติงาน 
(ซ่อมแซม/
ปรับปรุง 
บำรุงรักษา
อาคารสถานท่ี
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย ์

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

จำนวน 50,000 
บาท 
ไตรมาสที่ 4 
พัฒนาศูนย์
ศึกษาอาศัยเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
และการ
ปฏิบัติงาน 
(ซ่อมแซม/
ปรับปรุง 
บำรุงรักษา
อาคารสถานท่ี
จำนวน 24,737 
บาท 
  
ไตรมาสที่ 1-4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
281,737 บาท  

จำนวน 
100,000 บาท 
ไตรมาสที่ 4  
พัฒนาศูนย์
ศึกษาอาศัยเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
และการ
ปฏิบัติงาน 
(ซ่อมแซม/
ปรับปรุง 
บำรุงรักษา
อาคารสถานท่ี
จำนวน 
100,000 บาท 
  
ไตรมาสที่ 1-4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
300,000 บาท 
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ลำดับที่    23 โครงการสนับสนุนทนุการศึกษาเพ่ือสรรหา/พัฒนาอาจารย์ (ทุนอาจารย์ ป.ตรี โท เอก) รหัสโครงการ FON-Adm-R22 

ส่วนราชการ   กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 8 ยกระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากรของสถาบันให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับอาเซียนของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/
บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 8 ยกระดับความเช่ียวชาญของคณาจารย์ให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติและอาเซยีน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 5 พันธกจิด้านบริหารบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สู่องค์กรสมรรถนะสูง 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.......................................................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้อื่นๆ รวม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้
บุคลากรพัฒนา
ตนเองทางวิชาการ
และวิชาชีพตาม
แผนพัฒนาท่ี
กำหนด 
2.เพื่อกำกับ
ติดตามการพัฒนา
ตนเองขอบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ของ

บุคลากรไดม้ีการ

พัฒนาตนเอง 

 

กิจกรรมที่ 1 
การสนับสนุน
ทุนการศึกษาเพื่อสรร
หา/พัฒนาอาจารย์ (ทุน
อาจารย์ ป.ตรี โท เอก) 
 
ขั้นตอนเตรียมการ
วางแผน(Plan) 
1.. วางแผนจัดทำ
โครงการ 
 
ขั้นดำเนินงาน (Do) 
1. ดำเนินงานตามแผน 
ขั้นสรุปและประเมินผล 
 
การดำเนินงาน 
(Check) 
1.ประเมินผลสิ่งที่ได้
เรียนรูจ้ากการกำ

- อาจารย์  
จำนวน 7  คน 
 

- มีข้อมูล
กำกับติดตาม
การพัฒนา
ตนเองของ
บุคลากร 
-บุคลากรมี
การพัฒนา
ตนเอง 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

   ไตรมาสที่ 2 
-ค่าสนับสนุน
ทุนการศึกษา
เพื่อสรรหา/
พัฒนาอาจารย์ 
(ทุนอาจารย์ 
ป.ตรี โท เอก)
จำนวน  
250,000 บาท 
 
ไตรมาสที่ 3  
-ค่าสนับสนุน
ทุนการศึกษา
เพื่อสรรหา/
พัฒนาอาจารย์ 
(ทุนอาจารย์ 
ป.ตรี โท เอก)
จำนวน 
125,000 บาท 

   ไตรมาสที่ 2 
จำนวน 
38,400 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 3 
จำนวน 
38,400 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 4 
จำนวน 
38,400 
บาท 
 
 
 
 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

615,200 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้อื่นๆ รวม 

กิจกรรม โดยเขยีนสรุป
การเรยีนรู้ และแนวทาง
การนำมาพัฒนางานท่ี
รับผิดชอบ 
2.ประเมินความพึงพอใจ
หลังสิ้นสุดโครงการ 
 
ขั้นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Act) 
นำผลการประเมิน
โครงการทีไ่ด้มาพัฒนา
เพื่อจัดกิจกรรมต่อไป 
 

ไตรมาสที่ 4 
 -ค่าสนับสนุน
ทุนการศึกษา
เพื่อสรรหา/
พัฒนาอาจารย์ 
(ทุนอาจารย์ 
ป.ตรี โท เอก)
จำนวน 
125,000 บาท 
 
ไตรมาสที่ 2-4 
รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 
500,000 

บาท 

ไตรมาสที่ 
2-4 รวม
เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

115,200 
บาท 
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ลำดับที่  24 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ฯ) รหัสโครงการ FON-Adm-R23 

ส่วนราชการ   กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่  12  พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอตัลักษณ์ของสถาบัน ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้าน
การเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงภายใต้ค่านยิมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 5 พันธกจิด้านบริหารบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สู่องค์กรสมรรถนะสูง 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง......................................................................................................             
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการ
ใช้จ่าย ค่าไฟฟ้า       
ค่าน้ำประปา  
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการ
อินเตอร์เนต็ 
ค่าไปรณีย ์
 

ร้อยละ 100 
การเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภค 
ได้แก่ ค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ำประปา  
ค่าโทรศัพท์  
ค่าบริการ
อินเตอร์เนต็ 
ค่าไปรณีย ์

1. ขั้นเตรียมการ/
วางแผนงาน (Plan) 
 1. วางแผนการ
ติดตามการเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภค (ค่าน้ำ 
ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าโทรศัพท์ฯ) 
 
2. ขั้นดำเนินงาน 
(Do) 
2.1 ตรวจสอบเอกสาร
ใบแจ้งหนี้ค่า
สาธารณูปโภค 
2.2 จัดทำบันทึกขอ
อนุมัติเบิก-จ่าย ค่า
สาธารณูปโภคจาก
ผู้อำนวยการ 
 

บุคลากร
เจ้าหน้าท่ีและ
นักศึกษา
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง 
1. อาจารย์ 
จำนวน 44 คน 
2. เจ้าหน้าที่ 
จำนวน 51 คน 
3. นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 
2 จำนวน 99 
คน 
4. นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 
ปี 3 จำนวน 97 
คน 
5.นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 

วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง 

ต.ค.64 – 
ก.ย..65 

ไตรมาสที่ 1 
-ค่าน้ำ ค่าไฟ  
-ค่าอินเตอร์เนต็ 
-ค่าโทรศัพท์ฯ 
 จำนวน 
100,000 บาท  
 

ไตรมาสที่ 1 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
100,000 บาท 

 ไตรมาสที่ 1  
-ค่าน้ำ ค่าไฟ  
-ค่าอินเตอร์เนต็ 
-ค่าโทรศัพท์ฯ
จำนวน 
160,000 บาท 
 
ไตรมาสที่ 2  
-ค่าน้ำ ค่าไฟ  
-ค่าอินเตอร์เนต็ 
-ค่าโทรศัพท์ฯ
จำนวน 
110,000 บาท 
  
ไตรมาสที่ 3 – 
ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่า
อินเตอร์เนต็ ค่า
โทรศัพท์ฯ
จำนวน 
115,000 บาท 

ไตรมาสที่ 2  
-ค่าน้ำ ค่าไฟ  
-ค่าอินเตอร์เนต็ 
-ค่าโทรศัพท์ฯ
จำนวน 
200,000 บาท 
  
ไตรมาสที่ 3  
-ค่าน้ำ ค่าไฟ  
-ค่าอินเตอร์เนต็ 
-ค่าโทรศัพท์ฯ
จำนวน 
200,000 บาท 
 
ไตรมาสที่ 4  
-ค่าน้ำ ค่าไฟ  
-ค่าอินเตอร์เนต็ 
-ค่าโทรศัพท์ฯ
จำนวน 
200,000 บาท  

    รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน  

1,200,000 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3. ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน(Check) 
3.1 สรุปการเบิกจ่าย
ค่าสาธารณูปโภค 
3.2 รายงานผลการ
เบิกจ่ายขึ้นหน้า
เว็บไซต์ของวิทยาลัย 
 
ขั้นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Act) 
ติดตามผลการดำเนิน
โครงการเพื่อนำมา
ปรับปรุงในปีต่อไป 

ปี 4 จำนวน 
100 คน 
 
 
 

ไตรมาสที่ 4 
- ค่าน้ำ ค่าไฟ 
ค่าอินเตอร์เนต็ 
ค่าโทรศัพท์ฯ
จำนวน 
115,000 บาท 
  
ไตรมาสที่ 1- 4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
500,000 บาท 

ไตรมาสที่ 1- 4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
600,000 บาท 
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ลำดับที่   25 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย รหัสโครงการ FON-Adm-R24.01 

ส่วนราชการ   กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
มีศักยภาพภายใต้ค่านยิมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้าน
การเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้คา่นิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 5 พันธกจิด้านบริหารบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สู่องค์กรสมรรถนะสูง 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง....................................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อให้วิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี ตรัง มีนโยบาย
ความปลอดภัยที่
ครอบคลมุ ด้าน
ความปลอดภัย 
สุขภาพอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน 

1. มีนโยบายความ
ปลอดภัยที่
ครอบคลมุ ด้าน
ความปลอดภัย 
สุขภาพอนามัย และ
สภาพ 
แวดล้อมในการ
ทำงาน ของ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
 
 

กิจกรรมที่ 3.1  
จัดทำนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวด 
ล้อมในการทำงาน 
 
 
 
 

นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี 
จำนวน 560 คน 
 
 
 

1.นโยบายความ
ปลอดภัย 
2.ป้ายโฟมบอรด์
นโยบายความ
ปลอดภัยฯ เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
ภานในวิทยาลัย 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ไตรมาสที่ 1  
1.ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์2.
ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
จำนวน
15,000 
บาท 
  
ไตรมาสที่ 2 
1.ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์2.
ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
จำนวน 
20,556 
บาท 
  
ไตรมาสที่ 3 
1.ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์2.

       รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 
จำนวน 
55,556 
บาท 

2.เพื่อให้นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการ
การดับเพลิงขั้นต้น
และการอพยพหนี
ไฟ 

2. นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการ
การดับเพลิงขั้นต้น
และการอพยพหนี
ไฟ 

กิจกรรมที่ 3. 2 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการ
ดับเพลิงข้ันต้นและ
การอพยพหนีไฟ 

นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี  
จำนวน 560 คน 

นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี ทุก
คน เข้าร่วม
โครงการอบรมฯ 
การดับเพลิง
ขั้นต้นและการ
อพยพหนีไฟ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3.เพื่อให้นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี มีความรู้
และทักษะ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
และการฟื้นคืนชีพ 

3. นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี มีความรู้
และทักษะในการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการฟื้น
คืนชีพ 

กิจกรรมที่ 3.3 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลและการฟื้น
คืนชีพ 

นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี  
จำนวน 560 คน 

1.นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี ทุก
คน ที่เข้าร่วม
โครงการอบรม
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการ
ฟื้นคืนชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
จำนวน 
10,000 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 4 
จำนวน 
10,000 
บาท 
 
 
ไตรมาสที่ 

1- 4 
รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 
จำนวน 
55,556 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

4.เพื่อให้นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี ของ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง มี
เครื่อง AED ใช้อย่าง
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งลด
ความเสีย่งในการ
เสียชีวิต หากเกดิ
ภาวะฉุกเฉิน 

4. นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี ของ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง มี
เครื่อง AED ใช้อยา่ง
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งลด
ความเสีย่งในการ
เสียชีวิต หากเกดิ
ภาวะฉุกเฉิน 
 

กิจกรรมที่ 3.4  
จัดหาเครื่อง AED 

นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี  
จำนวน 560 คน 

2.เครื่อง AED 
จำนวน 1 เครื่อง 

         

5. เพื่อให้นักศึกษา 
มีการพัฒนาพ้ืนท่ีใน
วิทยาลัย ผ่าน
กิจกรรม 5ส และ
พัฒนาภูมิทัศน์
บริเวณภายในและ
ภายนอกสถานท่ี
ทำงาน (ทุกไตรมาส) 
 

5. นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี ทำ
กิจกรรม 5ส และ
พัฒนาภูมิทัศน์
บริเวณภายในและ
ภายนอกสถานท่ี
ทำงาน (ทุกไตร
มาส) 

กิจกรรมที่ 3.5
กิจกรรม 5ส และ
พัฒนาภูมิทัศน์ 

นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี  
จำนวน 560 คน 

แบบรายงาน
ติดตามและ
ตรวจพ้ืนท่ี จาก
คณะกรรมการ 
5 ส 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อให้วิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี ตรัง มีนโยบาย
ความปลอดภัยที่
ครอบคลมุ ด้าน
ความปลอดภัย 
สุขภาพอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน 
 
 
 
 

1. มีนโยบายความ
ปลอดภัยที่
ครอบคลมุ ด้าน
ความปลอดภัย 
สุขภาพอนามัย และ
สภาพแวด 
ล้อมในการทำงาน 
ของวิทยาลยั
พยาบาลบรมราช
ชนนี ตรัง 

1. มีการจัดทำ
นโยบายความ
ปลอดภัยที่
ครอบคลมุ ด้าน
ความปลอดภัย 
สุขภาพอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน ของ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 

นักศึกษา 
อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี
จำนวน 560 คน 

           

2.เพื่อให้นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการ
การดับเพลิงขั้นต้น
และการอพยพหนี
ไฟ 
 

2.ร้อยละ 100 ของ 
นักศึกษา อาจารย์ 
และเจา้หน้าท่ี มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในการการดับเพลิง
ขั้นต้นและการ
อพยพหนีไฟ   
 

2.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการ
ดับเพลิงข้ันต้นและ
การอพยพหนีไฟ 

นักศึกษา 
อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี
จำนวน 560 คน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3.เพื่อให้นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี มีความรู้
และทักษะ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
และการฟื้นคืนชีพ 
 

3.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษา อาจารย์ 
และเจา้หน้าท่ี มี
ความรู้และทักษะ 
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการฟื้น
คืนชีพ 

3.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการฟื้น
คืนชีพ 

นักศึกษา 
อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี
จำนวน 560 คน 

           

4.เพื่อให้นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี ของ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง มี
เครื่อง AED ใช้อย่าง
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งลด
ความเสีย่งในการ
เสียชีวิต หากเกดิ
ภาวะฉุกเฉิน 
 
 
 

4. วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง มี
การจัดหาเครื่อง 
AED  จำนวน 1 
เครื่อง 

4. จัดหาเครื่อง AED 
1 เครื่อง 

นักศึกษา 
อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี
จำนวน 560 คน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

5. เพื่อให้นักศึกษา 

มีการพัฒนาพ้ืนท่ีใน

วิทยาลัย ผ่าน

กิจกรรม 5ส และ

พัฒนาภูมิทัศน์

บริเวณภายในและ

ภายนอกสถานท่ี

ทำงาน (ทุกไตรมาส) 

 

5.ร้อยละ 80 

นักศึกษา มีการเข้า

ร่วมกิจกรรม 5ส 

และพัฒนาภมูิทัศน์

บริเวณภายในและ

ภายนอกสถานท่ี

ทำงาน (ทุกไตร

มาส) 

 

5 .กิจกรรม 5ส และ
พัฒนาภูมิทัศน์
บริเวณภายในและ
ภายนอกสถานท่ี
ทำงาน (ทุกไตรมาส) 

นักศึกษา 
อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี
จำนวน 560 คน 
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ลำดับที่  26 โครงการพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นอุดมศึกษาสีเขียว (Green University) รหัสโครงการ FON-Adm-R24.02 

ส่วนราชการ   กลุ่มอำนวยการ  หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันและระบบนิเวศ
เพื่อการเป็นอุดมศึกษาสีเขยีวของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงภายใต้ค่านยิมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 5 พันธกจิด้านบริหารบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สู่องค์กรสมรรถนะสูง 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.........................................................................................................             
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

โครงการพัฒนา

วิทยาลัยให้เป็น

อุดมศึกษาสเีขียว 

(Green 

University) 

1. วิทยาลัยฯ มี
ระบบและกลไกการ
ขับเคลื่อนมาตรการ
จัดการขยะแนวใหม่
ในวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
 

กิจกรรมที่ 1 โครงการ

พัฒนาวิทยาลัยให้เป็น

อุดมศึกษาสเีขียว ด้าน

การจัดการขยะ 

(Green University) 

 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี 
จำนวน 560 
คน 
 

1) ระบบ กลไก 
มาตรการจัดการ
ขยะแนวใหม ่
2. ป้ายระบุชนิด
ของถังขยะ 
3. ถังขยะ 1 ชุด 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

ไตรมาสที่ 2 
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าวัสดุอุปรณ์
3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 150,00 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 3  
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าวัสดุอุปรณ์
3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 10,000 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 4  
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าวัสดุอุปรณ์
3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

       รวมเป็น
เงิน

ทั้งสิ้น
จำนวน 
35,000 
บาท 

 2. ร้อยละ 100 ของ

นักศึกษาอาจารย์

และเจา้หน้าท่ี 

วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ตรัง 

แสดงพฤติกรรมใน

  1.กิจกรรม
พัฒนา
กระบวนการคดิ
ความรู้และปรับ
พฤติกรรมการ
จัดการขยะแนว
ใหม ่
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

การจัดการขยะแบบ

มีส่วนร่วมตามระบบ

กลไก และมาตรการ

ใหม่                   

 

2.สื่อ
ประชาสมัพันธ์
เพื่อรณรงค์ปรับ
พฤติกรรมการ
คิดจัดการขยะ
แนวใหม ่
3. แกนนำนักคิด
จัดการขยะแนว
ใหม ่
4.ถังขยะ 5 ชุด 
(ชุดละ 4 ชนิด) 
 
 
 

จำนวน 10,000
บาท 
 
 ไตรมาสที่ 2-4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
35,000 บาท 
 

 3. มีกระบวนการคดิ

ลดปรมิาณขยะที่

ต้องกำจัดต่อเดือน

ในวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ตรัง 

 

  กระบวนการคดิ
ลดปรมิาณขยะ
ของนักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

 

 

 

 

 

 1. วิทยาลัยฯ มี

มาตรการการ

ประหยดัพลังงานใน

วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ตรัง 

กิจกรรมที่ 2 โครงการ

พัฒนาวิทยาลัยให้เป็น

อุดมศึกษาสเีขียว ด้าน

การจัดการพลังงาน 

(Green University) 

นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี 
จำนวน 560 
คน 

มาตรการการ
ประหยดั
พลังงานใน
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง 
 
 

1 ต.ค. 64 – 
31 ต.ค. 64 

         

 2. นักศึกษา  

อาจารย์ และ

เจ้าหน้าท่ีทุกคน มี

ความรู้ความเข้าใจ

ในการจัด

การพลังงานไฟฟ้า 

  นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี
ทุกคคน มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการจัด
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

การพลังงาน
ไฟฟ้า 
 

 3. นักศึกษา 

อาจารย์ และเจ้า

หน้าที มีพฤติกรรม

สนับสนุนในการ

ประหยดัพลังงาน

ไฟฟ้า 

 นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี 
จำนวน 560 
คน 

นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี
ทุกคคน มี
พฤติกรรม
สนับสนุนในการ
ประหยดั
พลังงานไฟฟ้า 

          

 4.วิทยาลัยฯ 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ฯ ลดลง ทุกเดือน 

 นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี 
จำนวน 560 
คน 

แบบรายงาน

ปริมาณการใช้

ไฟฟ้าของ

วิทยาลัยฯ ท่ี

ลดลง 
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ลำดับที่ 27 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2565  
รหัสโครงการ  FON-Adm-R24.03 

ส่วนราชการ   กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันและระบบนิเวศ
เพื่อการเป็นอุดมศึกษาสีเขยีวของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 10  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงภายใต้ค่านยิมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจที่ 5 พันธกจิด้านบริหารบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สู่องค์กรสมรรถนะสูง 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง......................................................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อให้อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักศึกษาได้รบัองค์
ความรู้เกี่ยวกับการ
ความหลากหลาย
ของทรัพยากร การ
อนุรักษ์และปกปัก
พันธุกรรมพืช ตาม
แนวทางกรอบการ
เรียนรู้ทรัพยากร    
3. เพื่อให้อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักศึกษาได้รบัองค์
ความรู้เกี่ยวกับการ
เขตกรรมที่

ร้อยละ 100
บุคลากรทุกระดับ 
และนักศึกษาได้เข้า
ร่วมโครงการเพื่อ
สนองพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ครบถ้วนทุกกรอบ 

ระยะที่ 1  
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   
ตามแนวทางกรอบ
การเรยีนรู้ทรัพยากร 
ปีงบประมาณ 2566 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
ระยะที่ 2 
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นักศึกษา 

อาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี 

จำนวน 560 คน 

 

 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

ไตรมาสที่ 2  
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 15,000 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 3  
1.ค่าวัสดุอุปรณ์
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 10,000 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 4 
 1.ค่าวัสดุอุปรณ์
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 10,000 
บาท 
 
 

       รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 35,000 

บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

เหมาะสมกันพันธุ์
พืชให้ได้ผลผลิต 
การพัฒนาพันธุ์พืช 
ตามแนวทางกรอบ
การใช้ประโยชน์  
4. เพื่อให้อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักศึกษาได้รบัองค์
ความรู้เกี่ยวกับการ
เขตกรรมที่
เหมาะสมกันพันธุ์
พืชให้ได้ผลผลิต 
การพัฒนาพันธุ์พืช 
ตามแนวทางกรอบ
การสร้างจิตสำนึก 

ตามแนวทางกรอบ
การใช้ประโยชน์ 
ปีงบประมาณ 2566 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
ระยะที่ 3  
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ตามแนวทางกรอบ
การสร้างจิตสำนึก 
ปีงบประมาณ 2566 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
 
 

ไตรมาสที่ 2-4 
รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 35,000 
บาท 
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ค.แผนงานยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 
1. เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจ ดังนี้ 

- ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ  

- วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

- ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 

- ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

- บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

2. เพ่ือกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่กำหนด  
3. เพ่ือกำกับติดตามการบริหารงบประมาณของแผนงานโครงการที่กำหนด  
4. เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อนความสำเร็จตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการไว้ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด  

1. โครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ สามารถดำเนินการได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. โครงการในทุกแผนงาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3. ทุกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการถ่ายทอด สามารถดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90   
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

28 FON-Edu-S01 โครงการพัฒนา

หลักสูตรพยาบาลศา

สตรบัณฑิต วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี

 ตรัง คณะพยาบาล

ศาสตร์ สถาบันพระ

บรมราชชนก ตาม

กรอบแนวคิดการจัด

การศึกษาท่ีเน้น

ผลลัพธ์ (Outcome 

Based Education : 

OBE)

 

✓ 

       276,000.00                -                     -                      -                -   276,000.00        รอง

ผู้อ านวยการ

วิชาการและ

พัฒนา

นักศึกษา

และ

คณะกรรมกา

รพัฒนา

หลักสูตร

ค.แผนงานยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพ่ือสุขภาวะชุมชน

ต.ค. 64- ก.ย. 65

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

29 โครงการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ท่ี

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

สมรรถนะเชิงวิชาชีพ

 สมรรถนะด้าน

ภาษาอังกฤษ 

สร้างสรรค์นวัตกรรม

 การให้บริการด้วยหัว

ใจความเป็นมนุษย์

และการบริหาร

จัดการสุขภาวะชุมชน

 

✓ 

       191,518.00                -                     -                      -                -   191,518.00        อ. พรรณปพร 

ชุนหบดี

อ วรารัตน์ 

ทิพย์รัตน์

อ ดร.พัชราภรณ์

 ตุลยกุล

อ. รุ่งฤดี อุสาหะ

อ. จารุวรรณ 

ศุภศรี

อ. เบญจวรรณ 

จันทรซิว 

อ. อิงหทัย ด าจุติ

30 โครงการพัฒนา

สมรรถนะนักศึกษา

ด้านการบริหาร

จัดการสุขภาวะชุมชน

 

✓ 

อ.วรารัตน์ 

ทิพย์รัตน์

31 โครงการพัฒนา

สมรรถนะนักศึกษา

ด้านการพยาบาล

ด้วยหัวใจความเป็น

มนุษย์

 

✓ 

          3,952.00 3,952.00           อ.วรารัตน์ 

ทิพย์รัตน์

FON-Edu-S02 ต.ค. 64- ก.ย. 65

9 ต.ค.64 , 11 ต.ค. 

64 - 4 ก.พ. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

32 โครงการพัฒนา

นักศึกษาด้านทักษะ

ทางภาษาเพ่ือเตรียม

ความพร้อมสู่การ

ส าเร็จการศึกษา

 

✓ 

                   -                  -                     -                      -                -   -                  อ.ดร.พัชรา

ภรณ์ ตุลยกุล

33 โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาใน

การผลิตผลงาน

สร้างสรรค์และ

นวัตกรรมของ

นักศึกษา

 

✓ 

16
-ต

.ค.
-6

4

         21,878.00 21,878.00          อ.จารุวรรณ 

ศุภศรี

34 โครงการพัฒนา

ความรู้และทักษะ

ปฏิบัติทางการ

พยาบาล (OSCE)

 

✓ 

7-
ก.พ

.-6
5

         17,150.00 17,150.00          อ.จิรานุวัฒน์

 ชาญสูงเนิน

35 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดท า

แผนพัฒนานักศึกษา

 

✓ 

12
-พ

.ค.
-6

5
7-

มิ.
ย.-

65

         24,680.00 24,680.00          อ.อิงหทัย 

ด าจุติ

FON-Edu-S03 ต.ค. 64- ก.พ. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

36 โครงการพัฒนาด้าน

คุณธรรม จริยธรรม

นักศึกษาตามค่านิยม

องค์กร

 

✓ 

         88,723.00 88,723.00          อ.พรรณปพร

  ชุนหบดี

37 โครงการพัฒนา

ความรู้ด้านประกัน

คุณภาพการศึกษา

และทักษะการเขียน

โครงการตามกลไก

ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา

 

✓ 

22
-ธ

.ค
.-6

4

          9,060.00 9,060.00           อ.อิงหทัย 

ด าจุติ

FON-Edu-S03 	ระยะท่ี 1ช่ัวโมงพัฒนานักศึกษา เวลา 

15.00-17.00 น.

   ทุกวันพุธท่ี 1 และท่ี 4 ของเดือน

ธันวาคม  2564 – มีนาคม 2565 และ

ทุกวันพุธท่ี 4 ของ 

   เดือนเมษายน 2565 – พฤษภาคม 

2565

	ระยะท่ี 2 วันเสาร์ท่ี 22  เดือนมกราคม

   พ.ศ. 2565

ระยะท่ี 3 วันเสาร์ท่ี 23 เดือน

กรกฎาคม  2565
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

38 7.โครงการพัฒนา

นักศึกษาให้มีอัต

ลักษณ์บัณฑิต 

วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ตรัง

 

✓ 

                 -   -                 อ.พรรณปพร

 ชุนหบดี

39 8.โครงการพัฒนา

นักศึกษาในการก้าวสู่

เส้นทางการเป็น

นักศึกษาพยาบาล 

(ปฐมนิเทศ)

 

✓ 

       123,800.00 123,800.00       อ.พรรณปพร

 ชุนหบดี

40 FON-Edu-S04 โครงการประเมิน

คุณภาพหลักสูตร

พยาบาลศาสตร

บัณฑิต  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2560

 

✓ 

         83,460.00                -                     -                      -                -   83,460.00        อ.ดร.นฤมล 

เฉ่งไล่./        

  อ.เพ็ญจันทร์

 มณีโชติ

FON-Edu-S03 ต.ค. 64- ก.ย. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

41 FON-Edu-S07  โครงการพัฒนา

คุณภาพบริหารจัด

การศึกษาภายใต้

เครือข่ายภาคใต้ 

กิจกรรมท่ี 2 อบรม

เชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอน

แบบสหสาขาวิชาชีพ

 

✓ 

                 -                 -                    -                     -               -   -                  อ.ดร.จิราภรณ์

 ชูวงศ์

42 FON-Edu-S08 โครงการพัฒนา

อาจารย์ให้มีความ

เช่ียวชาญด้านการ

จัดการเรียนการสอน

 แบบ SBL

 

✓ 

         89,900.00                -                     -                      -                -   89,900.00         อ.ศศิธร      

 ค าพันธ์
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

43 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตร

สอนนอกกรอบ : ครู

ผู้สร้างการ

เปล่ียนแปลงภายใน 

(Tech out of the 

Box : 

Transformative 

Teachers from 

within)

 

✓ 

1-
3 

, 3
0-

31
 ต

.ค.
64

14
-1

5 
ม.

ค.6
5

1-
2 

เม
.ย.

 6
5

         80,000.00 80,000.00         อ.เบญจ

วรรณ จันทร

ซิว

44 โครงการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษา :

 การทวนสอบ

รายวิชาและระดับ

หลักสูตร

 

✓ 

         34,720.00 34,720.00         อ.เพ็ญจันทร์

 มณีโชติ

45 FON-Edu-S09  โครงการสร้างความ

ร่วมมือทางวิชาการ

และงานวิจัยกับ

สถาบันการศึกษา

ต่างชาติท้ังในและ

นอกอาเชียน

 

✓ 

       270,000.00                -                     -                      -                -   270,000.00        อ.ดร.พัชรา

ภรณ์ ตุลยกุล

FON-Edu-S08
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

46 FON-Edu-S11  โครงการจัดหา

ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์

 ห้องปฏิบัติการ

พยาบาล

 

✓ 

     1,050,000.00                -         400,000.00                    -                -   1,450,000.00     อ.ดวงใจ 

สวัสดี

47 2) วพบ.ตรัง โครงการปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการพยาบาล

เสมือนจริงการพยาบาลผู้ใหญ่

 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

และวัยรุ่น

- สาขาวิชาการพยาบาล

มารดาทารกและผดุงครรภ์/

สาขาวิชาการพยาบาล

อนามัยชุมชนและสาขาวิชา

สุขภาพจิตและการพยาบาล

จิตเวช

 

✓ 

                   -                  -       3,252,080.00                    -                -   3,252,080.00     ฝ่ายบริหาร

ร่วมกับฝ่าย

วิชาการและ

พัฒนา

นักศึกษา

   2,364,841.00               -      3,652,080.00                   -               -       6,016,921.00

48 FON-Res-S13 โครงการสนับสนุน

การผลิตผลงานวิจัย 

ผลงานวิชาการ และ

การน าไปใช้ประโยชน์

 ประจ าปีงบประมาณ

 2565

 

✓ 

5-
6 

พ.
ย. 

64
13

-1
4 

ธ.ค
. 6

4

-                 -              56,120.00        -                  -           56,120.00         อ.เบญจวรรณ 

ช่วยแก้ว

 ต.ค. 64- มิ.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65

รวมเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ

ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพ่ือสุขภาวะชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

49 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเร่ือง การ

ผลิตผลงานนวัตกรรม

 ประจ าปีงบประมาณ

 2565

 

✓ 

30,000.00        30,000.00         อ.เพ็ญนภา 

เพ็ชรเล็ก

50 โครงการสนับสนุน

ทุนส าหรับการ

ผลิตผลงานวิจัยและ

ผลงานวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ

 2565

 

✓ 

770,000.00      770,000.00        อ.เบญจวรรณ 

ช่วยแก้ว

51 FON-Res-S13 โครงการสนับสนุน

การผลิตงาน

สร้างสรรค์และ

นวัตกรรมของ

บุคลากรและ

เจ้าหน้าท่ีสาย

สนับสนุน

 

✓ 

43,880.00        43,880.00         คุณนารีรัตน์

 สวนแก้ว

FON-Res-S13

ต.ค. 64- ก.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

52 FON-Res-S14 โครงการสนับสนุน

การเผยแพร่

ผลงานวิจัย ผลงาน

วิชาการ ใน

ระดับชาติและระดับ

นานาชาติและการ

น าไปใช้ประโยชน์

 

✓ 

-                -             150,000.00     -                 -          150,000.00        อ.เบญจ

วรรณ ช่วย

แก้ว

53 โครงการสนับสนุน

การผลิต เผยแพร่ 

และการน า

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมไปใช้

ประโยชน์

 

✓ 

32,000.00       32,000.00         อ.เบญจ

วรรณ ช่วย

แก้ว

                 -                 -      1,082,000.00                   -               -       1,082,000.00

54 FON-Ser-S16 โครงการพัฒนาชุมชน

เข็มแข็งและย่ังยืน 

(One College One 

Community)

 

✓ 

                   -                  -         100,000.00                    -                -   100,000.00        อ.ดร.ญนัท 

วอลเตอร์ 

และอ.กนก

พรรณ 

พรหมทอง

รวมเงินประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชน

และสังคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการให้บริการวิชาการด้วยการสานพลังของทุกภาคส่วนเพ่ือสุขภาวะชุมชน ประเทศ และอาเซียนอย่างย่ังยืน 

ต.ค. 64- ก.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

55 โครงการอบรม

หลักสูตรผู้บริหาร

การสาธารณสุข 

ระดับกลาง รุ่นท่ี 

35/2565

 

✓ 

                   -                  -                     -        1,659,500.00              -   1,659,500.00     อ.ดร.ญนัท 

วอลเตอร์

56 โครงการอบรม

หลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทาง สาขาการ

พยาบาลเวชปฎิบัติ

ฉุกเฉิน รุ่นท่ี 8

 

✓ 

     2,635,000.00 2,635,000.00     อ.นันทยา 

เสนีย์

57 โครงการส่งเสริม

สุขภาพเด็กใน

สถานการณ์โควิด-19

 

✓ 

        120,000.00 120,000.00        อ.เบญจวรรณ 

ช่วยแก้ว

58 โครงการพัฒนา

ศักยภาพการดูแล

ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

 

✓ 

        100,000.00 100,000.00        อ.สุริยา 

ยอดทอง

59 FON-Ser-S17  5.โครงการการดูแล

หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะ

เส่ียงสูง ภายใต้

สถานการณ์โควิด

 

✓ 

         50,000.00 50,000.00         อ.ชุติ

กาญจน์ 

แซ่ต้ัน

FON-Ser-S17

7 ก.พ. - 10 มิ.ย. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

60 FON-Ser-S18 โครงการพัฒนาศูนย์

ความเป็นเลิศ

ทางด้านวิชาการและ

วิชาชีพ

 

✓ 

                   -                  -         100,000.00                    -                -   100,000.00        อ.ญาตา 

พลประสิทธ์ิ

                 -                 -        200,000.00     4,564,500.00             -       4,764,500.00

61 FON-Adm-S28 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง การ

วิเคราะห์แผนกลยุทธ์

 และจัดท า

แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2566

 

✓ 

                   -                  -           50,000.00                    -                -   50,000.00         อ.ดร.วราณี

 สัมฤทธ์ิ

62 โครงการพัฒนาความ

เช่ียวชาญทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

(Faculty Practice)

 

✓ 

          7,500.00                -                     -                      -                -   7,500.00           หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

63 โครงการส่งเสริมการ

เล่ือนระดับทาง

วิชาการ (ผศ.)

 

✓ 

         50,000.00 50,000.00         หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

รวมเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการให้บริการวิชาการด้วยการสานพลังของทุกภาค

ส่วนเพ่ือสุขภาวะชุมชน ประเทศ และอาเซียนอย่างย่ังยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พ.ค. ,

 มิ.ย. 

65

FON-Adm-S21 ต.ค. 64- ก.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

64 โครงการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลทาง

วิชาการและวิชาชีพ

 

✓ 

       245,753.00 245,753.00        หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

65 โครงการอบรม

พัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์ บุคลากร 

และเจ้าหน้าท่ีสาย

สนับสนุน ในการใช้

สารสนเทศท่ีทันสมัย

ให้มีประสิทธิภาพ

 

✓ 

         36,000.00 36,000.00         หน่วย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

66 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง 

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและ

เจ้าหน้าท่ีสาย

สนับสนุนผลิตงาน

สร้างสรรค์และ

นวัตกรรม

 

✓ 

          8,240.00 8,240.00           คุณนารีรัตน์

 สวนแก้ว

FON-Adm-S21 ต.ค. 64- ก.ย. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

67 FON-Adm-S21 โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ

 

✓ 

       245,747.00 245,747.00        หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

68 โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนด้านทักษะ

ภาษาอังกฤษ

 

✓ 

          1,820.00 1,820.00           หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

69 FON-Adm-S21 โครงการบริหาร

จัดการด้าน

ทรัพยากรบุคคล

คณะพยาบาลศาสตร์

สู่องค์กรสมรรถนะสูง

 

✓ 

         10,000.00 10,000.00         หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

ม.ค. - ก.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65

ม.ค. - มี.ค.

 65

227 



ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

70 FON-Adm-S21 โครงการสนับสนุน

การบริหารงานให้

องค์กรบรรลุตาม

พันธกิจ (คนสวน 

แม่บ้าน รปภ. 

Outsource) อบรม

เชิงปฏิบัติการพัฒนา

บุคลากรให้เกิดความ

เช่ียวชาญงานท่ี

เก่ียวข้อง (แม่บ้าน 

คนสวน รปภ. งาน

ธุรการ งานวิชาการ)

 

✓ 

          4,940.00 4,940.00           หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

71 โครงการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ PA
 

✓ 

       197,447.00                -                     -                      -                -   197,447.00        หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล
72 โครงการส่งเสริมการ

เพ่ิมคุณวุฒิและ

พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรสายวิชาการ

ให้มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะสาขา

 

✓ 

         50,000.00 50,000.00         หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

ม.ค. - มี.ค.

 65

FON-Adm-S22 ต.ค. 64- ก.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

73 FON-Adm-S22 โครงการพัฒนา

ระบบและกลไกการ

บริหารจัดการ

อัตราก าลังบุคลากร

วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ตรัง 

คณะพยาบาลศาสตร์

 สถาบันพระบรมราช

ชนก

 

✓ 

          7,500.00 7,500.00           หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

74 FON-Adm-S23 โครงการพัฒนา

องค์กรด้านคุณธรรม

จริยธรรม ต่อต้าน

การทุจริต

 

✓ 

       120,000.00                -                     -                      -                -   120,000.00        หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

75 FON-Adm-S24 โครงการสร้างขวัญ

ก าลังใจและธ ารง

รักษาบุคลากร 

ภายใต้ค่านิยมองค์กร

 

✓ 

       142,700.00                -                     -                      -                -   142,700.00        หน่วย

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

ม.ค. - มี.ค.

 65

ก.ค. - ก.ย.

 65

ม.ค. - มิ.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

76 FON-Adm-S26 โครงการพัฒนาการ

ส่ือสารและการตลาด

เพ่ือสร้างภาพลักษณ์

ของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี

 ตรัง คณะพยาบาล

ศาสตร์

 

✓ 

         85,000.00                -                     -                      -                -   85,000.00         หน่วยวิเทศ

สัมพันธ์และ

ประชาสัมพันธ์

   1,212,647.00               -          50,000.00                   -               -       1,262,647.00

77 โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี

 ตรัง คณะพยาบาล

ศาสตร์

 

✓ 

                   -                  -         470,000.00                    -                -   470,000.00        หน่วย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

78 โครงการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ตรัง 

คณะพยาบาลศาสตร์

 

✓ 

     1,920,000.00 1,920,000.00     หน่วย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

FON-Adm-S25

ต.ค. 64- ก.ย. 65

รวมเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ต.ค. 64- ก.ย. 65

ต.ค. 64- ก.ย. 65
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
 รวมรายได้

อ่ืน ๆ (บาท)

 รวมรายได้จาก

บริการวิชาการ

(บาท)

ล าดับ รหัสแผน  โครงการวิทยาลัย

 โค
รง

กา
รก

ลยุ
ทธ์

 โค
รง

กา
รป

ระ
จ า 2564 2565

 รวมเงินอุดหนุน

(บาท)

 รวมงบ

ด าเนินงาน

(บาท)

 รวมเงินรายได้

จากการผลิต

(บาท)

   1,920,000.00               -        470,000.00                   -               -       2,390,000.00

79 FON-Cul-S20 โครงการส่งเสริม

การบูรณาการ

ศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาไทยกับ

การพัฒนานักศึกษา

ของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี

 ตรัง คณะพยาบาล

ศาสตร์

 

✓ 

1-
พ.

ย.-
64

3,000.00          -             -                -                 -          3,000.00           อ.สุวิมล     

 มณีโชติ

         3,000.00               -                    -                     -               -             3,000.00

   5,500,488.00               -      5,454,080.00     4,564,500.00             -      15,519,068.00

2,600,510.00   702,000.00      3,302,510.00    

2,899,978.00   9,316,580.00    12,216,558.00   

5,500,488.00   10,018,580.00  15,519,068.00   

รวมแผนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

รวมเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย

รวมเงินประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย

โครงการกลยุทธ์ จ านวน 14 โครงการ

โครงการงานประจ า จ านวน 38 โครงการ

รวมโครงการกลยุทธ์+โครงการประจ า จ านวน 52 โครงการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลและให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  

เพื่อสุขภาวะชุมชน 
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ลำดับที่ 28 
โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบัน

พระบรมราชชนก ตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาท่ีเน้นผลลพัธ์ (Outcome Based Education : OBE) 
รหัสโครงการ   FON-Edu-S01 

ส่วนราชการ    กลุ่มวิชาการ หน่วยงาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่1 พัฒนาหลักสตูรการศึกษาที่ตอบสนองความต้องกร
ของระบบสุขภาพของประเทศและไดม้าตรฐานสากลของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธด์้าน
การเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและไดม้าตรฐานอาเซยีน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ......................................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง...............................................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
ตรัง คณะพยาบาล
ศาสตร์ สถาบันพระ
บรมราชชนก ตาม
กรอบแนวคิดการจดั
การศึกษาท่ีเน้น
ผลลัพธ์ (Outcome 
Based Education : 
OBE) 
2.เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการใช้หลัก 
สูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
ตรัง คณะพยาบาล
ศาสตร์ สถาบันพระ
บรมราชชนก ตาม

1.จำนวนหลักสตูร
ที่ได้รับการเห็น 
ชอบจากสภา
วิชาชีพและได้รบั
การอนุมัติจาก 
สภาสถาบันภาย 
ในเวลาที่กำหนด 
2. จำนวนหลัก 
สูตรไดร้ับการรับ 
รองตามมาตรฐาน
ตามระบบ   
AUN-QA 
3. จำนวนหลัก 
สตูรทีต่อบสนอง
ต่อความต้องการ
ของระบบสุขภาพ
ของประเทศระดับ
ปริญญาตร ี

1.ขั้นตอนการ
วางแผน(Plan) 
1.1 ศึกษาแนว
ปฏิบัติ การพัฒนา
หลักสตูรในประเด็น
กรอบแนวคิดการจดั
การศึกษาท่ีเน้น 
OBE ลำดับขั้นตอน
การพัฒนาหลักสูตร
การเสนอความเห็น 
ชอบกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษา
แห่งชาติ เป็นต้น  
1.2 ศึกษาระบบและ
กลไกการพัฒนา
หลัก สูตรให้ทันสมัย
ตามศาสตรส์าขาท่ี
กำหนด 
1.3 ศึกษาระบบ 
และกลไกการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์

คณะกรรมการ

พัฒนาหลักสตูร 

 

1.หลักสูตร
พยาบาลศาสตร 
บัณฑิต (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.
2565) ได้รับการ
รับรองจากสภา
การพยาบาล 
 

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65 

ไตรมาสที1่ 
-ค่ารับรอง
หลักสตูร 
จำนวน 
40,000 บาท 
 
ไตรมาสที2่ 
1.ค่าจัดทำร่าง
หลักสตูร 
2.ค่าอาหาร 
3.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
จำนวน 
181,000 
บาท 
 
ไตรมาส3  
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าตอบแทน
วิทยากร

       รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 

276,000 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

กรอบแนวคิดการ
จัดการศึก 
ษาท่ีเน้นผลลัพธ์ 
(Outcome Based 
Education : OBE) 
3.เตรียมความพร้อม
ในการเปิดใช้หลักสูตร 
4.เตรียมความพร้อม
ในการรับรองคณุภาพ
หลักสตูรในระบบ 
AUN-QA 
5.ดำเนินการเพื่อการ
รับรองหลักสูตรและ
เผยแพร ่
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
1.4 ทบทวนแนว
ปฏิบัติการเปิดสอน
หลักสตูรปริญญาตรี 
ระบบและกลไกการ
รับนักศึกษาใหม่ 
การประชาสัมพันธ์
หลักสตูร  
1.5 จัดตั้งคณะ 
กรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวน 
55,000 บาท 
 
ไตรมาสที่1-3 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 

276,000 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

  2. ขั้นดำเนินงาน
(Do) 
กิจกรรมที่ 1 การ
พัฒนาหลักสตูร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 
2565)  
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง  
2.1. รับและแต่งตั้ง
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
2.2 จัดประชุมหรือ
ร่วมประชุมกับคณะ
พยาบาลศาสตร์ใน
การดำเนินการ
พัฒนาหลักสตูร 
 

1.จำนวน

หลักสตูรที่ได้รับ

การเห็นชอบ

จากสภาวิชาชีพ

และได้รับการ

อนุมัติจาก สภา

สถาบันภายใน

เวลาที่กำหนด 

2. จำนวน

หลักสตูรได้รับ

การรับรองตาม

มาตรฐานตาม

ระบบ AUN-QA 

3. จำนวน

หลักสตูรที่

ตอบสนองต่อ

ความต้องการ

ของระบบ 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

  2.3 จัดทำร่างหลัก 
สูตรเสนอ เพื่อความ
เห็นชอบตามระบบ
ที่กำหนด 
 
 

 

 

 

 

           

  กิจกรรมที่ 2 เตรียม
ความพร้อมในการ
ใช้หลักสูตร 
1. ประชุมราชการ
เพื่อช้ีแจงและ
เผยแพรห่ลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) แก่
ผู้เกี่ยวข้อง  
2. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การนำ
หลักสตูรพยาบาลศา
สตรบณัฑติ 
(หลักสูตรปรับปรุง 

1.อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูร 5 คน 

2.อาจารย์

ประจำหลักสตูร 

40 คน 

3.บุคลาสาย

สนับสนุน 10 

คน 

 

 

 

 

1.มคอ.3 , มคอ.4 
พร้อมใช้ก่อนเปิด
สอน 
2.ทุกรายวิชามี
แผนการสอน
ครบถ้วนตาม
หน่วยกิตกำหนด 
3.มีเครื่องมือ
วัดผลการจัดการ
เรียนการสอนครบ
ตาม PLO ที่
หลักสตูรกำหนด 
4.หลักสูตร
สามารถเปิดสอน
โดยรับนักศึกษา

มกราคม 
พ.ศ. 2565  
จำนวน 3 
วัน  
(เจ้าหน้าที่ 1 
วัน อาจารย์ 
2 วัน) 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

พ.ศ. 2565) สู่การ
ปฎิบัต ิ
   2.1 การจัดการ
เรียนการสอนและ
การจัดทำแผนการ
บริหารรายวิชา 
(มคอ.3 และ มคอ.
4) 
     2.2 การวัดและ
ประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้ันปีท่ี 1 ในปี
การศึกษา 2565  
5.หลักสูตรได้รับ
การประเมิน
คุณภาพผ่าน
มาตรฐาน AUN-
QA 

  กิจกรรมที่ 3 
เตรียมความพร้อม
ในการรับรอง
หลักสตูรตาม
มาตรฐาน AUN-QA  
  1.แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการ

กิจกรรมที่ 3 

1.อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูร 5 คน 

1.มคอ.3 , มคอ.4 
พร้อมใช้ก่อนเปิด
สอน 
2.ทุกรายวิชามี
แผนการสอน
ครบถ้วนตาม
หน่วยกิตกำหนด 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ดำเนินการเพื่อการ
รับรองหลักสูตรตาม
มาตรฐาน AUN-QA 
   2.จัดประชุม/ร่วม
ประชุมกับคณะ
พยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราช
ชนก ในการเตรียม
ความพร้อมในการ
รับรองหลักสูตรตาม
มาตรฐาน AUN-QA 
  3.ส่งผู้รับผดิชอบ
เข้ารับการอบรมเป็น
กรรมการประเมินใน
ระบบ AUN-QA กับ 
หน่วยงานของ
มหาวิทยาลยัที่เป็น
หน่วยพัฒนาผู้ตรวจ
ประเมิน ในระบบ 
AUN-QA  เช่น 
ทปอ. 

2.อาจารย์

ประจำหลักสตูร 

40 คน 

3.บุคลาสาย

สนับสนุน 10 

คน 

 

3.มีเครื่องมือ
วัดผลการจัดการ
เรียนการสอนครบ
ตาม PLO ที่
หลักสตูรกำหนด 
4.หลักสูตร
สามารถเปิดสอน
โดยรับนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 ในปี
การศึกษา 2565  
5.หลักสูตรได้รับ
การประเมิน
คุณภาพผ่าน
มาตรฐาน AUN-
QA 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

  กิจกรรมที่ 4 
4. จัดประชุมเชิง
ปฎิบัติการ ช้ีแจงทำ
ความเข้าใจ เกณฑ์
มาตรฐาน AUN-QA  
 
กิจกรรมที่ 4 เตรียม
ความพร้อมและขอ
คำรับรองมาตรฐาน 
AUN-QA  
  1.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
พัฒนาการรายงาน
ตนเอง (SAR-AUN-
QA)  
  2.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการ
ประเมินตนเอง 
(Pre-assessment)  

กิจกรรมที่ 4 

1.อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูร 5 คน 

2.อาจารย์

ประจำหลักสตูร 

40 คน  

3.บุคลาสาย

สนับสนุน 10 

คน 

4.วิทยากร 5 

คน 

1.มคอ.3 , มคอ.4 
พร้อมใช้ก่อนเปิด
สอน 
2.ทกุรายวิชามี
แผนการสอน
ครบถ้วนตาม
หน่วยกิตกำหนด 
3.มีเครื่องมือ
วัดผลการจัดการ
เรียนการสอนครบ
ตาม PLO ที่
หลักสตูรกำหนด 
4.หลักสูตร
สามารถเปิดสอน
โดยรับนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 ในปี
การศึกษา 2565  
5.หลักสูตรได้รับ
การประเมิน
คุณภาพผ่าน
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

 3.เตรียมพร้อมรับ
การตรวจประเมิน
ภายนอก 

มาตรฐาน AUN-
QA 

  3. ขั้นประเมินผล 
(Check) 
3.1 ประเมินตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 3 
ตัวช้ีวัด ตาม
ข้อกำหนดใน KPI 
Template  
3.2 ประเมินผลผลิต
ของแต่ละกิจกรรม 
3.3จัดทำรายงานผล
การประเมินและ
แนวทางการพัฒนา
เสนอต่อ
คณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัย 
 
 

1.อาจารย์และ

เจ้าหน้าท่ี

วิทยาลัย

พยาบาลบรม

ราชชนนีตรัง 

95 คน 

2.วิทยากรที่มา

ให้ความรู้ 

จำนวน 2 คน 

 

1.มคอ.3 , มคอ.4 
พร้อมใช้ก่อนเปิด
สอน 
2.ทุกรายวิชามี
แผนการสอน
ครบถ้วนตาม
หน่วยกิตกำหนด 
3.มีเครื่องมือ
วัดผลการจัดการ
เรียนการสอนครบ
ตาม PLO ที่
หลักสตูรกำหนด 
4.หลักสูตร
สามารถเปิดสอน
โดยรับนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 ในปี
การศึกษา 2565  

มี.ค.65 –  
เม.ย. 65 

    
 

     

241 



 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

4. ขั้นปรับปรุง 
(Act) 
 นำผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ
จากกรรมการ 
บริหารวิทยาลัยมา
ปรับปรุงในแต่ละ
กิจกรรม 
 

5.หลักสูตรได้รับ
การประเมิน
คุณภาพผ่าน
มาตรฐาน AUN-
QA 
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ลำดับที ่ 29 
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 

สร้างสรรค์นวัตกรรม การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 
รหัสโครงการ FON-Edu-S02.01 

ส่วนราชการ กลุ่มสนับสนนุวิชาการ หน่วยงาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมผีลลัพธ์การ
เรียนรูต้ามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑิตศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการบริหารจัดการสุขภาวะ
ชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมผีลลัพธ์
การเรยีนรู้ตามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑติศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการบริหารจัดการสุข
ภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ....................................................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง..............................................................................................................             
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 

รายได้
จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้ มีผล
การสอบภาษา 
อังกฤษมากกว่า
ระดับ upper 
intermediate  
2. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีผลงาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรมที่ ได้รับ
รางวัลในระดับ ชาติ 
หรือนานาชาต ิ
3. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้
สมรรถนะ ในการ
บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย ์
 4. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี
สมรรถนะการ

1.ร้อยละ 100 
ของผู้สำเรจ็
การศึกษาท่ีมีผล
การสอบ
ภาษาอังกฤษ
มากกว่าระดับ 
upper 
intermediate 
 2. นักศึกษามี
ผลงาน สร้างสรรค์
นวัตกรรมที่ ได้รับ
รางวัลในระดับ 
ชาติ หรือ
นานาชาติ 1 
ผลงาน 
3. ร้อยละ 20 
ผู้สำเร็จการศึกษา
ที่มี ผลการ
ประเมินด้านการ
บริการด้วยหัว

 ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 
1 วิทยาลัยและ
นักศึกษา 
(คณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษา) ศึกษา
วิเคราะห ์
ผลการดำเนินงานการ
พัฒนานักศึกษาปัญหา
อุปสรรค ในการเรยีน
และผลการสอบ
ภาษาอังกฤษ การ
จัดทำนวตกรรมการ
เผยแพร่ คณุลักษณะ
ของนักศึกษาในการ
บริหารด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ และการ
จัดการสุขภาวะชุม 
ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1.คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
จำนวน 10 คน 
1.นักศึกษา 
พยาบาลชั้นปีท่ี1   
จำนวน 100คน 
2.นักศึกษา 
พยาบาลชั้นปีท่ี2   
จำนวน  99 คน 
3.นักศึกษา 
พยาศาสตร์ชั้นปีท่ี  
3 จำนวน  99คน 
4.นักศึกษาพยาบาล 
ช้ันปีท่ี 4  จำนวน  
100คน 
5.ผู้จัดโครงการ 
จำนวน  7 คน 
รวม 406 คน 

1.นักศึกษามี
คุณลักษณะเป็น
ผู้เรยีนรู้  ผูร้่วม 
สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
พลเมืองที่
เข้มแข็งอยู่ใน
ระดับด ี
2.นักศึกษามีผล
การประเมิน
ทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21
อยู่ในระดับด ี
3.วิทยาลัยมีนว
ตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ใน
การส่งเสริม
สุขภาพ โดย
ใช้ศิสป
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย 

ต.ค. 64  – 
ก.ย. 65 

ไตรมาสที่ 1 
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าตอบแทน  
3.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์4.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
จำนวน
18,130 บาท 
 
ไตรมาสที่ 2 
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าตอบแทน  
3.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์4.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
จำนวน 
60,030 บาท 
  
ไตรมาสที่ 3 
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าตอบแทน  

       รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

191,518 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 

รายได้
จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

บริหารจดัการสุข
ภาวะชุมชน 
 

ใจความเป็นมนุษย์
ในระดับดมีาก  
4. ร้อยละ 10 ของ
ผู้สำเร็จการศึกษา
ที่มีผลการประเมิน 
สมรรถนะการ
บริหาร 
จัดการสุขภาวะ
ชุมชน 
ในระดับดมีาก 

2. ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาท่ีกำหนดไว้ใน
แผนการพัฒนา 
3.ออกแบบกิจกรรม
การพัฒนา 
3.1 การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ  
3.2 การพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และสมรรถนะ
ของการเป็นนัก
สร้างสรรค์นวตักรรม 
3.3 การพัฒนา
สมรรถนะการบริการ
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ และสมรรถนะ
การบริหารจัดการสุข
ภาวะชุมชน 
3.4 จัดทำแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม 

4.วิทยาลัย/
หลักสตูรมี
การบูรณาการ
การเรยีนการ
สอนกันพันธกิจ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
5.นักศึกษา ช้ัน
ปีท่ี 4 สามารถ
สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่
กำหนดก่อน
สำเรจ็การศึกษา 

3.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์4.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
จำนวน
67,280 บาท 
  
ไตรมาสที่ 4 
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าตอบแทน  
3.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์4.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
จำนวน
46,078 บาท 
 
ไตรมาสที่ 1-4 
รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 
191,518 

บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 

รายได้
จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

2. ขั้นดำเนินการ 
(Do) 
กิจกรรมที่ 1 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาใน
การผลิตผลงาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม  
1.จัดประชุมให้ความรู้ 
ความเข้าใจ การ
ผลิตผลงานสรา้งสรรค์
และนวตกรรมสำหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4  
2.นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
สนับสนุนรายวิชา
พัฒนากระบวนการคดิ
ในการให้นักศึก
ผลิตผลงานสรา้งสรรค์
และนวตกรรม โดยใช้
ภูมิปัญญาหรือ
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 

รายได้
จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ในการส่งเสริมสุขภาพ 
2.นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
สนับสนุนรายวิชา 
นวตกรรมทางการ
พยาบาล ในการให้
นักศึกษาผลติผลงาน
สร้างสรรค์และ 
นวตกรรม โดยใช้การ
สร้างเสริมสุขภาพ 
3.นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
และ 4 สนับสนุน
รายวิชาที่จัดให้นักศึก
ผลิตผลงานสรา้งสรรค์
และนวตกรรม โดยใช้
การสร้างเสริมสุขภาพ 
4.จัดเวทีนำเสนอ
ผลงานนวตกรรมใน
วิทยาลัยเพื่อคัดเลือก
ผลงานดเีด่น และเชิด
ชูเกียรตินักศึกษา 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 

รายได้
จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

5.สนับสนุนนักศึกษา
ในการเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์และ 
นวตกรรมในเวทีระดบั 
ชาติและนานาชาต ิ
กิจกรรมที่ 2 
โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้ในทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และ
สมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
1.นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
กิจกรรม Bcnt 
student one 
(กิจกรรมพัฒนา 
3R8C level1 และ 
English1: 
Communication 
excellent และ
กิจกรรมพัฒนานัก
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 

รายได้
จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

จัดการสุขภาวะชุมชน
และการบริการด้วย 
หัวใจความเป็นมนุษย์)  
2.นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
กิจกรรม Bcnt 
student two 
(กิจกรรมพัฒนา 
3R8C level2 และ 
English2: Academic 
writing  excellent 
และกิจกรรมพัฒนา
นักจัดการสุขภาวะ
ชุมชนและการบริการ
ดว้ยหัวใจความเป็น
มนุษย์)  
3.นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
กิจกรรม Bcnt 
student three 
(กิจกรรมพัฒนา 
3R8C level3 และ 
English3: Academic 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 

รายได้
จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

reading  excellent 
และกิจกรรมพัฒนา
นักจัดการสุขภาวะ
ชุมชนและการบริการ
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์)  
4.นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
กิจกรรม Bcnt 
student four 
(กิจกรรมพัฒนา 
3R8C level4 และ 
English4: Academic 
writing and 
speaking  
excellent และ
กิจกรรมพัฒนานัก
จัดการสุขภาวะชุมชน
และการบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์) 
กิจกรรมที่ 3 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 

รายได้
จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

โครงการ show and 
share Bcnt student 
forum เป็นกิจกรรม
นำเสนอผลงาน
วิชาการนวตกรรม 
และผลงานเด่นของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปี 
และสนบัสนุนให้เข้า
ร่วมประชุมระดับ
นานาชาติ ในการ
พัฒนานักศึกษา 
 
ขั้นประเมนิผล 
(Check) 
1.ประเมินตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 4 ตัวช้ีวัด 
ตามข้อกำหนดใน KPI 
Template  
2.ประเมินผลผลิตของ
แต่ละกิจกรรม/
โครงการ 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 

รายได้
จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3.จัดทำรายงานผล
การประเมินและแนว
ทางการพัฒนาเสนอ
ต่อคณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
 
ขั้นปรับปรุง (Act) 
1.นำผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจาก
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยมาปรับปรุง
ในแต่ละกิจกรรม 
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ลำดับที่   30 โครงการพัฒนาสมรรถนะนกัศึกษาด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน รหัสโครงการ  

ส่วนราชการ   กลุ่มสนบัสนุนวิชาการ หน่วยงาน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีผลลัพธ์การเรยีนรู้ตามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการบริหารจดัการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดา้นภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์
นวัตกรรมการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจดัการสุขภาวะ
ชุมชน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อให้นักศึกษา
พยาบาลที่เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
เกี่ยวกับการจดัการ
สุขภาวะชุมชน 
2. เพื่อให้นักศึกษา
พยาบาลที่เข้าร่วม
โครงการมสีมรรถนะ
การจัดการสุขภาวะ
ชุมชน 

- ร้อยละของ
นักศึกษาพยาบาลที่
เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดัการ
สุขภาวะชุมชนผา่น
เกณฑ์การประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
-ร้อยละของ
นักศึกษาพยาบาลที่
เข้าร่วมโครงการมี
สมรรถนะการ
จัดการสุขภาวะ
ชุมชน อยู่ในระดับด ี
ขึ้นไป 

1. ขั้นเตรียมการ/
วางแผนงาน (Plan) 
1.1 รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
วางแผนการจัด
โครงการ  
1.2 ประชุมวางแผน
การดำเนินงานร่วมกับ
รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการและพัฒนา 
นักศึกษา และอาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน 
1.3 เขียนโครงการเพื่อ
ขออนุมัติและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
1.4 ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
2.ขั้นดำเนินงาน 
(Do) 

ระยะที่ 1 
1. นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที่ 4 จำนวน  
100 คน  
2. อาจารย์
ผู้สอนภาค 
ปฏิบัติวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาล
ชุมชน จำนวน      
9 คน 
3.วิทยากร
จำนวน 2 คน 
4.ผู้จัด
โครงการ
จำนวน 1 คน 
รวมทั้งหมด
112 คน 
ระยะที่ 2 

นักศึกษา
พยาบาลมี
สมรรถนะด้าน
การจัดการสุข
ภาวะชุมชน 

ระยะที่ 1 
(9 ต.ค. 64)  
ระยะที่ 2  
(11 ต.ค. 64 – 
4 ก.พ. 65) 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ระยะที่ 1   
 2.1 ประเมิน
สมรรถนะด้านการ
จัดการสุขภาวะ
สุขภาพชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 (pre-
test) 
2.2 ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอน
ภาคทฤษฎีสำหรับ
นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 
วิชาการพยาบาล
ชุมชน 2 บทที่ 5 
หัวข้อ การจัดการ
สุขภาพชุมชนและการ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 2.3 อภิปราย 
 

1.นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที่ 4 จำนวน  
100 คน 
2.อาจารย์พี่
เลี้ยงในชุมชน
จำนวน 15 
คน 
3.วิทยากร 
(อาจารย์
ผู้สอนภาค 
ปฏิบัติฯ)
จำนวน 9 คน 
4.ผู้จัด
โครงการ
จำนวน 1 คน 
รวมทั้งหมด
125  คน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

  ระยะที่ 2 
 2.1 ดำเนินการ
จัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตัิสำหรับ
นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 วิชา 
ปฏิบัติการพยาบาล
ชุมชน 2 โดยแบ่งกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติในชุมชน
จำนวน 15 รพ.สต. 
เป็นเวลา 4 สัปดาห ์
2.2 อภิปราย 
2.3 ประเมิน
สมรรถนะด้านการ
จัดการสุขภาวะ
สุขภาพชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 
(post-test) 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3. ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check)   
 3.1 ถอดบทเรียนหลัง
การฝึกภาคปฏิบตัิ
รายวิชา ปฏิบัติการ
พยาบาลชุมชน 2 และ
ร่วมแลกเปลี่ยน
ระหว่างพื้นที่เกี่ยวกับ
การจัดการสุขภาวะ
ชุมชน 
 3.2 วัดความรู้การ
จัดการสุขภาวะชุมชน 
 3.3 ประเมิน
สมรรถนะด้านการ
จัดการสุขภาวะ
สุขภาพชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล 
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 (pre-
posttest) 
 

257 



 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

4. ขั้นการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน (Act)   
 เสนอผลการประเมิน
โครงการต่อคณะ 
กรรมการวิชาการ 
และพัฒนานักศึกษา 
เพื่อร่วมกันหา
แนวทางปรับปรุง 
พัฒนาและนำไป
ประยุกต์ใช้ในการจดั
โครงการครั้งต่อไป 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

258 



 

 

ลำดับที่   31 โครงการพัฒนาสมรรถนะนกัศึกษาด้านการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์ รหัสโครงการ FON-Edu-S02.02 

ส่วนราชการ   กลุ่มสนบัสนุนวิชาการ หน่วยงาน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีผลลัพธ์การเรียนรูต้ามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 
โดยเน้นการบริหารจดัการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ของแผนยุทธศาสตร์ 
สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บคุคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรมการ
ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจัดการสุขภาวะชมุชน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ........................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง..................................................................................             
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน 
งบ

ลงทุน 
ดำเนินงาน 

รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อให้นักศึกษา
พยาบาลที่เข้าร่วม
โครงการตระหนัก
และเห็นความสำคัญ
ของจิตบริการด้วย
หัวใจความเป็น
มนุษย ์

-ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาพยาบาลที ่
เข้าร่วมโครงการ
ตระหนักและเห็น
ความสำคญัของ
บริการด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์อยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
-ร้อยละ 1000 ของ
นักศึกษาพยาบาลที่
เข้าร่วมโครงการมี
สมรรถนะการ
บริการสุขภาพ 
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์อยู่ในระดบัดี
ขึ้นไป 
 -ร้อยละ 30 ของ
นักศึกษาพยาบาล 
ช้ันปีท่ี 4  ที่เข้าร่วม
โครงการมสีมรรถนะ
การบริการสุขภาพ

ขั้นเตรียมการ/
วางแผนงาน (Plan) 
1.1รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
วางแผนการจัด
โครงการ  
1.2 ประชุมวางแผน
การดำเนินงานร่วมกับ
รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการและพัฒนา 
นักศึกษา และอาจารย์
ประจำช้ัน 
1.3แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
1.4ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 
2.ขั้นดำเนินงาน 
(Do) 
ระยะที่ 1   

ระยะที่ 1 
จำนวน  
103 คo 
ระยะที่ 2 
จำนวน 
432 คน 
 
ระยะที่ 3 
จำนวน 
400 คน 

1. เพื่อให้
นักศึกษา
พยาบาลที่เข้า
ร่วมโครงการ
ตระหนักและ
เห็นความสำคัญ
ของจิตบริการ
ด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย ์

ก.ค. 65 –  
ก.ย. 65 

ไตรมาสที่ 4 
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าตอบแทน
วิทยากร  
3.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์4.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
จำนวน 3,952 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
3,952 บาท 

       รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 
3,952 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน 
งบ

ลงทุน 
ดำเนินงาน 

รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์อยู่ในระดบัดี
มากขึ้นไป (คะแนน
เฉลี่ย 4.51 ขึ้นไป
จากคะแนนเตม็ 5) 
 

2.1อภิปรายเรื่อง
แนวคิดการพยาบาล
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์สำหรับ
นักศึกษาพยาบาล ช้ัน
ปีท่ี 1 ในสัปดาห์การ
ปฐมนิเทศนักศึกษา 
ระยะที่ 2   
2.2อภิปรายเรื่องการ
บริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ 
สำหรับนักศึกษา
พยาบาล ช้ันปีท่ี 1-4 
ในช่ัวโมงกิจกรรม
นักศึกษา 
ระยะที่ 3   
 2.3 บรรยายเรื่องการ
พยาบาลด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษยส์ู่การ
ปฏิบัติการพยาบาลใน
คลินิก สำหรับ
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน 
งบ

ลงทุน 
ดำเนินงาน 

รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

นักศึกษาพยาบาล ช้ัน
ปีท่ี 2-4 ในช่ัวโมง
ปฐมนิเทศก่อนฝึก
ภาคปฏิบตัิแตล่ะชั้นป ี
2.4ดำเนินการจดัการ
เรียนการสอน
ภาคปฏิบตัิในแต่ละ
รายวิชาและ
สอดแทรกการบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย ์
 
3.ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check)   
 ประเมินสมรรถนะ
การบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์หลังเสร็จสิ้น
การฝึกภาคปฏิบตัิทุก
รายวิชา ของนักศึกษา
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน 
งบ

ลงทุน 
ดำเนินงาน 

รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

พยาบาล ช้ันปีท่ี 4 
(posttest)  
 
4. ขั้นการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน (Act)   
เสนอผลการประเมิน
โครงการต่อ
คณะกรรมการวิชาการ
และพัฒนานักศึกษา
เพื่อร่วมกันหา
แนวทางปรับปรุง
พัฒนาและนำไป
ประยุกต์ใช้ในการจดั
โครงการครั้งต่อไป 
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ลำดับที่ 32 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางภาษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การสำเร็จการศึกษา รหัสโครงการ FON-Edu-S03.01 

ส่วนราชการ   กลุ่มสนบัสนุนวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมผีลลัพธ์
การเรยีนรู้ตามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑติศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการบริหารจัดการสุข
ภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/
สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดา้นภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์และการบรหิารจดัการสุขภาวะชุมชน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจ 1 พันธกจิด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.....................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
นักศึกษาด้วยการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
ในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ  
2.พัฒนานักศึกษาให้
เกิดคุณลักษณะ
บัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (ความรู้ 
ปัญญา สมัพันธภาพ
ระหว่างบุคคล) 
 
 
 

1. ร้อยละ 40 ของ
ผู้สำเร็จการศึกษา
ที่มีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์มากกว่า
ระดับ Upper 
intermediate 

ขั้นวางแผน(Plan)  
1..ประสานงานกับ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละชั้น
ปีเมื่อโครงการได้รับการ
อนุมัติแล้ว 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานเพื่อวาง
แผนการทำงานร่วมกัน 
3.ประชาสัมพันธ์
โครงการ   
 
ขั้นดำเนินงาน(DO) 
1.จัดอบรมโดยการ
บรรยายและจัดกิจกรรม
ให้นักศึกษาฝึกทักษะ  4 
อย่าง การพูด การฟัง 
การอ่าน และการเขียน  
2.นำเสนอข้อมูลตาม
ประเด็นที่ไดม้อบหมาย 
โดยใช้การนำเสนอในที่
ประชุม  

1. นักศึกษา
พยาบาล ช้ันปี
ที่ 1-4       
จำนวน  396
คน 
2.ผู้จัด
โครงการ
จำนวน 1 คน 
3.วิทยากร
จำนวน 2 คน
  
รวม 399 คน 

นักศึกษามีการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษทุก
ด้าน และ
สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้อง
และมั่นใจ   

ต.ค. 64 - 
ก.พ. 65 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3.การสนนาตามบท
สนทนา 
4.การอ่านและสรุป
ความนำเสนอหน้าช้ัน 
และการเขียนเรียงความ 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล
การดำเนินงาน
(Check) 
1.ประเมินผลความรู้และ
ทักษะด้วยภาษาอังกฤษ
ก่อนและหลังการอบรม 
2. ประเมินความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
โครงการ  
 
ขั้นปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานACT 
1.นำผลการประเมินไป
การดำเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทาง
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

แก้ไข นำเสนอต่อ
อาจารย์ในงานพัฒนา
นักศึกษาในท่ีประชุม
ของงานฯ เพื่อเป็น
ข้อพิจารณาในการ
ดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 
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ลำดับที่  33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการผลิตผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษา รหัสโครงการ FON-Edu-S03.02 

ส่วนราชการ   กลุ่มสนบัสนุนวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีผลลัพธ์การเรยีนรู้ตามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการบริหารจดัการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดา้นภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์
นวัตกรรมการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจดัการสุขภาวะ
ชุมชน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง...........................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อส่งเสรมิ
นักศึกษาให้ผลติ
ผลงานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมทาง
สุขภาพ 
2. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความสามารถดา้น
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางด้าน        
การสื่อสารทาง
สุขภาพ 
 

1. ร้อยละ 100 
นักศึกษาทุกคนมี
ส่วนร่วมในการ
ผลิตผลงาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทาง
สุขภาพ 
2. นักศึกษาผลิต
ผลงานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมทาง
สุขภาพเพื่อส่ง
ประกวดใน
ระดับชาติ (อย่าง
น้อย 5 ผลงาน) 

1.ขั้นเตรียมการ
(Plan) 
1.1 นำผลการ
วิเคราะห์และ
ประเมินในรอบปีท่ี
ผ่านมาวางแผน
จัดทำโครงการ 
1.2 ติดต่อวิทยากร 
1.3ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 1.4 จัดเตรียมวสัดุ-
อุปกรณ์ สถานท่ี 
 
2ขั้นดำเนินงาน 
(Do) 
 2.1 จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการวันท่ี 16 
ตุลาคม 2564 โดย
ใช้วิธีการบรรยาย 
และฝึกปฏิบัต ิ
 

-นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี 1 
จำนวน 100 คน  
-นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี 2 
จำนวน 99 คน 
-นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี 3 
จำนวน 97 คน 
-นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี 4 
จำนวน 100 คน 
และผูจ้ัด  6 คน  
รวม 402 คน 

จำนวนผลงาน

สื่อสรา้งสรรค์

และนวัตกรรม

ทางสุขภาพ ที่

ผ่านการ

ประกวด

คัดเลือกจาก

วิทยาลัย

พยาบาล

สำหรับเตรยีม

ส่งประกวด

ผลงานใน

ระดับชาติ 

ต่อไป  

 

ระยะที่ 1 
(16 ต.ค.64) 
ระยะที่ 2 
(ม.ค. 65) 

ไตรมาสที่  2  
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าตอบแทน
วิทยากร  
3.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์4.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
จำนวน 21,878 
บาท  
 
ไตรมาสที่ 2
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
21,878 บาท 

       รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน 
21,878 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3.ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
(Check) 
ประเมินผลจาก 
 3.1 แบบ
ประเมินผลโครงการ 
 3.2 ผลงานสื่อ
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทาง
สุขภาพ 
 
4.ขั้นการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 
(Act) 
  หากโครงการไม่
บรรลผุลตามดัชนีช้ี
วัดความสำเร็จมี
แนวทางปรับปรุง
ดังนี ้
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

 4.1 วิเคราะห์หา
สาเหตุปัญหาและ
อุปสรรคที่ทำให้
โครงการไม่บรรลผุล
ตามดัชนีช้ีวัด
ความสำเร็จที่ตั้งไว้ 
 4.2 ติดตามกลุม่
นักศึกษาท่ีไม่
สามารถผลิตผลงาน
สื่อสรา้งสรรค์และ
นวัตกรรมทาง
สขุภาพได ้

 

 

 

 

 

 

. 
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ลำดับที่   34 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะปฏิบัติทางการพยาบาล (OSCE) รหัสโครงการ FON-Edu-S03.03 

ส่วนราชการ  กลุ่มสนับสนุนวชิาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่  2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีผลลัพธ์การเรียนรูต้ามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 
โดยเน้นการบริหารจดัการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ของแผนยุทธศาสตร์ 
สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บคุคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจดัการสุขภาวะชุมชน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.......................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. ส่งเสรมิให้
นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 1-3 พัฒนา
ความรู้และทักษะ
ปฏิบัติทางการ
พยาบาล  
2. เตรียมความ
พร้อมนักศึกษา 
พยาบาล ช้ันปีท่ี 4 
ก้าวเข้าสู่วิชาชีพ
พยาบาลอย่าง  
สง่างาม (Smart 
nurses) 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 ได้
คะแนนผ่านเกณฑ์
การประเมิน โดย
ใช้แบบประเมิน
ทักษะทางคลินิก 
(OSCE) ของ
หลักสตูร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิตของ
สถาบันพระบรม
ราชชนก 

1.ขั้นเตรียมการ/
วางแผนงาน (Plan) 
1.1 กำหนด
วัตถุประสงค์ของการ
สอบ OSCE 
1.2 กำหนดทักษะที่
ต้องการประเมินตาม
วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของหลักสูตร 
1.3 กำหนดรายละเอียด
ของแต่ละทักษะที่
ต้องการพัฒนาในแต่ละ
กลุ่มวิชาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
1.4 เตรียมเอกสาร 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ
การเตรียมสถานท่ีจัด
โครงการ 

ระยะที่ 1 
1. นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที่  4 จำนวน 
100 คน  
2. วิทยากร
จำนวน 25 
คน 
ระยะที่ 2-1 
1. นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที่  1 จำนวน  
100 คน  
2. วิทยากร
จำนวน 5 คน 
ระยะที่ 2-2 
1. นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที่  2 จำนวน   
99  คน  

นักศึกษามี

สมรรถนะในการ

ปฏิบัติการ

พยาบาลทาง

คลินิกเป็นไป

ตามสภาการ

พยาบาลกำหนด 

ระยะที่ 1 
(7 ก.พ. 65) 
ระยะที่ 2 
(พ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 1  
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์
3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
จำนวน 17,150 
บาท 
 

ไตรมาสที่ 1 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จำนวน 17,150 

บาท 

       รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน 
17,150 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.6 ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 
2. ขั้นดำเนินงาน (Do) 
2.1 ประสานงานและ
ประชุมชี้แจงวิทยากร
ประจำฐาน  
2.2 เตรียมสถานท่ี วัสดุ 
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้
และผูป้่วยจำลอง 
2.3 ช้ีแจงนักศึกษา
เกี่ยวกับการแบ่งกลุม่
และการฝึกปฏิบตัิ
หมุนเวียนตามฐานท่ี
กำหนดในแต่ละชั้นป ี
2.4 ดำเนินการสอบ 
OSCE ตามแผน
ดำเนินการจัดกิจกรรม
ตามโครงการและ
แผนงานท่ีกำหนด  
 

2. วิทยากร
จำนวน 25 
คน 
ระยะที่ 2-3 
1. นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที่  3 จำนวน  
97 คน  
2. วิทยากร
จำนวน 25 
คน 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3. ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check)  
3.1 ประเมินผลโครงการ
โดยการประชุมหลังการ
ทำกิจกรรมเพื่อสะท้อน
กลับ (reflection) จาก
นักศึกษา และวิทยากร
ประจำฐาน  
3.2 วิเคราะห์ข้อมลูที่ได้
จากการประเมินผล 
3.3 สรุปผลการประเมิน
พร้อมจัดทำรายงาน 
 
4. ขั้นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Act)   
เสนอผลการประเมิน
โครงการต่อ
คณะกรรมการวิชาการ
ร่วมหาแนวทางปรับปรุง
พัฒนา จากปญัหา
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะไป
ประยุกต์ใช้ในการจดั
โครงการครั้งต่อไป 
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ลำดับที่  35 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทำแผนพัฒนานักศึกษา รหัสโครงการ  FON-Edu-S03.04 

ส่วนราชการ กลุ่มสนับสนนุวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
ผลลัพธ์การเรียนรูต้ามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑติศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการ
บริหารจดัการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์
ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์และการบรหิารจัดการสุขภาวะชุมชน 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจ 1 พันธกจิด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง...............................................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนา
นักศึกษา  
2. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้เกิด 
อัตลักษณ์บณัฑติ
ด้านการคดิวิเคราะห์  
3. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิใน
ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1. ร้อยละ 80 ของ
แผนพัฒนา
นักศึกษาจัดทำ
โดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของ
นักศึกษา  
2. ร้อยละ100 
ของนักศึกษามี
การพัฒนา 
อัตลักษณ์บณัฑติ
ด้านการคดิ
วิเคราะห์ในระดับ
ดีขึ้นไป  
3. ร้อยละ 100 
ของนักศึกษามี
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ในระดับดีขึ้นไป  
 

1. ขั้นเตรียมการ /การ
วางแผน (Plan) 
นำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากท่ี
ประชุมงานพัฒนา
นักศึกษา ในการ
ดำเนินงานโครงการฯใน
รอบปีท่ีผ่านมา มา
วางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
 
2. ขั้นดำเนินงาน (Do)  
ดำเนินกิจกรรมตามการ
วางแผนโดนมีการ
บรรยาย แบ่งกลุ่มตาม
ชมรมเพื่อวิเคราะห์
กิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้น
ภายใต้ชมรม พร้อมทั้ง
ดำเนินการเขียน

1. กรรมการ
สโมสรนักศึกษาปี
การศึกษา 2564 
จำนวน 35 คน 
2. ตัวแทนสโมสร
นักศึกษาปี
การศึกษา 2563 
จำนวน 10 คน 
3. วิทยากรจำนวน 
2 คน 
4. ผู้จัดโครงการ
จำนวน 5 คน 
รวมทั้งหมด   52 
คน 
 
 
 

แผนพัฒนา

นักศึกษา 

 

ระยะที่ 1 
(12 พ.ค. 65) 
ระยะที่ 2  
(7 มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
ระยะที่ 1 
- ค่าอาหาร
กลางวัน  
- ค่าอาหารว่าง   
- ค่ากระดาษ
ปอนด์ แผ่นใหญ่ 
10 แผ่น 
- ค่าฟิวเจอร์
บอร์ด ขนาด
กลาง 5 แผ่น  
- ค่าถ่ายเอกสาร 
จำนวน 500 
แผ่น 
ระยะที่ 2 
- ค่าตอบแทน
วิทยากร จำนวน 
9 ชม.  
- ค่าอาหาร
กลางวัน จำนวน 

       รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน 
24,680 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

แผนปฏิบัติการของ
สโมสรนักศึกษา  
 
3.  ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check) 
ประเมินผลการตามเนิน
กิจกรรมตามแบบ
ประเมินโครงการ 
 
4. ขั้นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Act)  
นำผลการดำเนินงานมา
พิจารณาถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่พบ นำเสนอ
ต่อที่ประชุมของงาน
พัฒนานักศึกษา เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาใน
การดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป   

33 คน จำนวน 
1 มือ้ 
- ค่าอาหารว่าง 
จำนวน 33 คน 
จำนวน 2 มื้อ 
- ค่าเช่าเหมารถ 
1 คัน จาก วพบ.
ตรัง ถึง วพบ .
นครศรีธรรมราช 
จำนวน 1 คัน 
จำนวน 24,680 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 3 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
24,680 บาท 
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ลำดับที่ 36 โครงการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาตามค่านิยมองค์กร รหัสโครงการ FON-Edu-S03.04 

ส่วนราชการ  กลุ่มสนับสนุนวชิาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียน
มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑิตศตวรรษที่ 21 โดยเน้น
การบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผน
กลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจดัการสุขภาวะชุมชน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ................................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง..........................................................................................              
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีอัตลักษณ์บัณฑติ
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  
2. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติด้านทักษะ
คุณธรรมจริยธรรม 
3.เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
4.เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
4.เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม สอดคล้อง

1.ร้อยละ 100 
ของนักศึกษา
มีอัตลักษณ์
บัณฑิตด้าน
คุณธรรม
จริยธรรมใน
ระดับดีขึ้นไป 
2.ร้อยละ 100 
ของนักศึกษามี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
3.ร้อยละ 100 
ของนักศึกษามี
คุณลักษณะด้าน
พลเมืองที่
เข้มแข็ง 
4. ร้อยละ 100 
นักศึกษาให้มี
คุณธรรม
จริยธรรม 
สอดคล้องกับ

1. ขั้นเตรียมการ
วางแผน(Plan) 
1.1ประชุมปรึกษา
และร่วมเขียน
โครงการโดยนำผล
การประเมินการ
ดำเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขของ
โครงการฯในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
ที่ได้นำเสนอต่อ
อาจารยฝ์่าย
กิจกรรมในท่ีประชุม
งานกิจการนักศึกษา
มาเป็นข้อพิจารณา
ในการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 
1.2 ร่วมวางแผนใน
ฝ่ายวิชาการและ
พัฒนานักศึกษาเพื่อ

นักศึกษาช้ันปี
ที่ 1 จำนวน  
100 คน  
นักศึกษาช้ันปี
ที่ 2 จำนวน  
99 คน 
นักศึกษาช้ันปี
ที่ 3 จำนวน
97 คน 
นักศึกษาช้ันปี
ที่ 4 จำนวน  
100 คน 
นักศึกษา
ผู้ช่วยพยาบาล
จำนวน 69 
คน  
และผูจ้ัด 6 
คน  
รวม 471 คน 
 
 

นักศึกษามี
คุณธรรม
จริยธรรม 

ระยะที่ 1 
ทุกวันพุธท่ี 1 
และที่ 4 ของ
เดือน ธ.ค. 64 
-มี.ค. 65  
และทุกวันพุธ
ที่ 4 ของ 
เดือน เม.ย. 
65 - พ.ค. 65  
ระยะที่ 2 
(22 ม.ค. 65) 
ระยะที่ 3 
(23 ก.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2  
1. ค่าตอบแทน
วิทยากร  
2. ค่าเดินทาง
วิทยากร  
3. ค่าอาหารว่าง   
4. ค่าอาหาร
กลางวัน  
4. ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
 จำนวน 88,723
บาท 
 
ไตรมาสที่ 2 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
88,723บาท 

       รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน
88,723
บาท 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

กับทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 

ทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

ปรับรูปแบบการ
ดำเนินงานโครงการ
คุณธรรมจริยธรรม 
ให้มีการดำเนินงาน
ที่ครอบคลุม
ระยะเวลาตลอดปี
การศึกษา 
 
2. ขั้นดำเนินงาน 
(Do) 
ระยะที่ 1  บรรยาย
และแบ่งกลุม่
นักศึกษาทำกิจกรรม  
การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและ
ดำเนินชีวิตภายใต้
ค่านิยมองค์กร “ 
พอเพียง มีวินัย 
สุจรติ จิตอาสา ” 
โดยวิทยากร
ภายนอก พระครู
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

วินัยธรวุฒิชัย ชยวุฑ
โฒ  ช้ันปีละ 1 วัน 
ในเดือน กรกฎาคม 
2565  
ระยะที่ 2 บรรยาย
และแบ่งกลุม่
นักศึกษาทำกิจกรรม 
โดยใช้ จิตตปญัญา
ศึกษา ในช่ัวโมง
พัฒนานักศึกษา 
เวลา 15.00-17.00 
น.  ทุกวันพุธท่ี 4 
ของทุกเดือน 
 
3. ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
(Check) 
ประเมินความ
คิดเห็นจากการการ
พัฒนาคุณธรรม
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

จริยธรรม ในด้าน
การพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิตด้านคณุธรรม
จริยธรรม  
สมรรถนะนักศึกษา
ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ
พฤติกรรมตาม
นโยบายหน่วยงาน
คุณธรรม 
 
4. ขั้นการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 
(Act) 
นำผลการ
ดำเนินงานมา
พิจารณาถึงปัญหา
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

และอุปสรรคที่พบ 
นำเสนอต่อที่ประชุม
ของงานพัฒนา
นักศึกษา เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา
ในการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป   
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ลำดับที่  37  โครงการพัฒนาความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาและทักษะการเขียนโครงการตามกลไกระบบประกันคุณภาพการศึกษา รหัสโครงการ  FON-Edu-S03.06 

ส่วนราชการ  กลุ่มสนับสนุนวชิาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                               
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
ผลลัพธ์การเรียนรูต้ามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑติศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการ
บริหารจดัการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์
ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจดัการสุขภาวะชุมชน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ..................................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.............................................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 

 

กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
2. เพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะการเขียน
โครงการตามระบบ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
3. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาใหม่ให้ม ี
อัตลักษณ์บณัฑติใน
ด้านการมสี่วนร่วม 
(Participation) 
5. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีผลการ
เรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติด้านทักษะ
ทางปัญญา และด้าน 

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรูเ้รื่องการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
2. ร้อยละ 80 ของ
ชมรมนักศึกษามี
ทักษะในการเขียน
โครงการตามกลไก
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ได้ถูกต้อง 
3. ร้อยละ 100 
ของนักศึกษาม ี
อัตลักษณ์บณัฑติ
ด้านการมสี่วนร่วม
ในระดับดีขึ้นไป  
4. ร้อยละ100 
ของนักศึกษาม ี

1. ขั้นเตรียมการ /การ
วางแผน (Plan) 
นำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากท่ี
ประชุมงานพัฒนา
นักศึกษา ในการ
ดำเนินงานโครงการฯใน
รอบปีท่ีผ่านมา มา
วางแผนการดำเนิน
กิจกรรม  
ดำเนินกิจกรรมตามการ
วางแผนโดนมีการ
บรรยาย แบ่งกลุ่มตาม
ชมรมเพื่อวิเคราะห์
กิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้น
ภายใต้ชมรม พร้อมทั้ง
ดำเนินการเขียน
แผนปฏิบัติการของ
สโมสรนักศึกษา 
  
 

1.นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที่ 1-4 จำนวน 
396 คน 
2. นักศึกษา
ผู้ช่วยพยาบาล
จำนวน 69 
คน  
2. ผู้จัด
โครงการ 5 
คน  
รวม 470 คน 
 

นักศึกษามี
ความรู้ด้าน
ประกันคณุภาพ
การศึกษาและ
ทักษะการเขียน
โครงการตาม
กลไกระบบ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

22 ธ.ค.64  ไตรมาสที่ 1 
- ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องดื่ม
สำหรับ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
วิทยากร และ
ผู้จัดโครงการ 
 จำนวน 
9,060 บาท 
  
ไตรมาสที่ 1 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
9,060 บาท 

       รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน 

9,060 บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 

 

กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะทางปัญญา 
และ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ในระดับดีขึ้นไป   

3.  ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check) 
ประเมินผลการตามเนิน
กิจกรรมตามแบบ
ประเมินโครงการ 
 
4. ขั้นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Act)  
นำผลการดำเนินงานมา
พิจารณาถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่พบ นำเสนอ
ต่อที่ประชุมของงาน
พัฒนานักศึกษา เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาใน
การดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป   
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ลำดับที่ 38 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง รหัสโครงการ FON-Edu-S03.07 

ส่วนราชการ  กลุ่มสนับสนุนวชิาการ  หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
ด้านการผลิตและพัฒนาบคุลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีผลลัพธ์การเรียนรูต้ามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 
โดยเน้นการบริหารจดัการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ของแผนยุทธศาสตร์ 
สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บคุคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจดัการสุขภาวะชุมชน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.................................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง...........................................................................................             
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้อื่นๆ รวม 

1.เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี 
อัตลักษณ์บณัฑติ
ของวิทยาลัยฯ ด้าน 
การมีส่วนร่วม, ด้าน 
การคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ,  
ด้านคุณธรรม 
ซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ 
เอื้ออาทรและ ด้าน
การสร้างเสริม
สุขภาพด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติด้านทักษะ
คุณธรรมจริยธรรม, 
ด้านทักษะ 

1.ร้อยละ100 ของ
บัณฑิตพยาบาลมีอัต
ลักษณ์บณัฑิต ด้าน
การมีส่วนร่วม, ด้าน
การคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ 
ด้าน มีคุณธรรม 
ซื่อสัตยร์ับผดิชอบ  
เอื้ออาทรและด้าน
การสร้างเสริม
สุขภาพด้วย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในระดับดีขึ้นไป  
2. ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม, 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 
และการวเิคราะห์
เชิงตัวเลขการ

1. ขั้นเตรียมการ
(Plan) 
 1.1 สโมสร
นักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์กิจกรรมนำ
ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษา
และชมรมในรอบปีที่
ผ่านมามาวิเคราะห์
และกำหนดกิจกรรม
ที่จะต้องดำเนินการ
เพื่อให้นักศึกษามี
การพัฒน สอดคล้อง
และครอบคลุม
ตามอัตลักษณ์
บัณฑิตของสถาบัน 
และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิโดยมี
กิจกรรม 5 ประเภท
ตามสำนักงาน

1.นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 
1  จำนวน 100 
คน 
2.นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 
2  จำนวน 99 
คน 
3.นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 
3 จำนวน 99 
คน 
4.นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 
4  จำนวน 100 
คน 
5.ผู้จัดโครงการ 
จำนวน 1 คน 
รวม 399 คน 

1.ร้อยละ100 
ของบัณฑิต
พยาบาลม ี
อัตลักษณ์
บัณฑิตด้านการ
มีส่วนร่วม, ด้าน
การคิดวิเคราะห์
อย่างมี
วิจารณญาณ, 
ด้าน มีคุณธรรม 
ซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบ เอ้ือ
อาทรและด้าน
การสร้างเสริม
สุขภาพด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ในระดับดีขึ้นไป  
2.ร้อยละ 100 
ของนักศึกษามี
คุณธรรม 
จริยธรรม, 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้อื่นๆ รวม 

ความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 
และด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
3.เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี
คุณลักษณะเป็นผู้
เรียนรู้ ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
4.เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี
คุณธรรมจริยธรรม 
สอดคล้องกับทักษะ
การเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
3. ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษามี
คุณลักษณะเป็น 
 ผู้เรียนรู้ ผูร้่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
พลเมืองที่เข้มแข็งใน
ระดับดีขึ้นไป  
4. ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม สอดคล้อง
กับทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

คณะกรรมการ
อุดมศึกษากำหนด 
   
2. ขั้นดำเนินการ 
(Do)  
ดำเนินการโดยชมรม
ต่างๆเพื่อให้กิจกรรม
สอดคล้องกับ 
กิจกรรม 5 ประเภท
ตามสำนักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษากำหนด
และเกดิอัตลักษณ์
บัณฑิต  โดย
กำหนดให้ชมรมเข้า
มารับผิดชอบใน
กิจกรรมต่างๆ 
 
 
 

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ และ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
3. . ร้อยละ 100 
ของนักศึกษามี
คุณลักษณะเป็น
ผู้เรยีนรู้ ผูร้่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
พลเมืองที่
เข้มแข็งในระดับ
ดีขึ้นไป 
4.ร้อยละ 100 
ของนักศึกษามี
คุณธรรม

291 



 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้อื่นๆ รวม 

3.  สรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
(Check) 
 3.1  ประเมินผล
โครงการ   
-  แบบประเมิน
โครงการตามแบบ
ประเมินโครงการ
พัฒนานักศึกษาให้
มีอัตลักษณ์บัณฑิต  
3.2 สรุปผลเป็น
รูปเลม่ 
 
4. ขั้นปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน  
นำผลการดำเนินงาน
มาพิจารณาถึง
ปัญหาและอุปสรรค
ที่พบ นำเสนอต่อที่
ประชุมของงาน

จริยธรรม 
สอดคล้องกับ
ทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้อื่นๆ รวม 

พัฒนานักศึกษา 
เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาในการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป   
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ลำดับที่  39 โครงการพัฒนานักศึกษาในการกา้วสู่เส้นทางการเป็นนักศกึษาพยาบาล (ปฐมนิเทศ) รหัสโครงการ FON-Edu-S03.08 

ส่วนราชการ  กลุ่มสนับสนุนวชิาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีผลลัพธ์การเรยีนรู้ตามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการบริหารจดัการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย ์ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/
สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดา้นภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์
นวัตกรรมการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจดัการสุขภาวะ
ชุมชน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 

 

กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อให้
นักศึกษามีการ
ปรับตัวและมี
ความพร้อมใน
ด้านการเรียน 
2. เพื่อให้
นักศึกษา
สามารถปรับตัว
ในการอยู่ร่วมกัน
ของบุคคลที่มี
ความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม   
3. เพื่อให้
นักศึกษาได้รบั
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
4. เพื่อให้
นักศึกษา
สามารถใช้
เทคโนโลยี

1. ร้อยละ 100 
ของนักศึกษาช้ันปี
ที่ 1 มีปรับตัวและ
มีความพร้อมใน
ด้านการเรียนใน
ระดับดีขึ้นไป  
2. ร้อยละ 100 
ของนักศึกษาช้ันปี
ที่ 1 มีปรับตัวใน
การอยู่ร่วมกันของ
บุคคลที่มีความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม ใน
ระดับดีขึ้นไป  
3. ร้อยละ 100 
ของนักศึกษา
ได้รับพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและ
ได้รับการวางแผน
ในการพัฒนา
ตลอดหลักสตูร  

1. ขั้นเตรียมการ 
/การวางแผน 
(Plan) 
นำผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ
จากท่ีประชุมงาน
พัฒนานักศึกษา 
ในการดำเนินงาน
โครงการฯในรอบ
ปีท่ีผ่านมา มา
วางแผนการ
ดำเนินกิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินงาน 
(Do)  
ดำเนินกิจกรรม
ตามการวางแผน
โดนมีการบรรยาย 
การอภิปรายกลุม่ 
กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ และการ
ทดสอบทักษะ

1. นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที่ 1 จำนวน 
100 คน 
2. วิทยากร
จำนวน 12 คน 
3. ผู้ดำเนิน 
การจำนวน 5 
คน 
รวม 117 คน 
 

นักศึกษา
พยาบาลช้ันปี
ที่ 1 มีความ
พร้อมในการ
ก้าวสู่เส้นทาง
การเป็น
นักศึกษา
พยาบาล 

มิ.ย. 65 ไตรมาสที่ 3 
จำนวน 123,800 
บาท 
1. ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2. ค่าเดินทาง
วิทยากร   
3. ค่าอาหาร  
 
ไตรมาสที่ 3 รวม

เป็นเงินทั้งสิ้น
จำนวน 123,800 

บาท 

       รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 

123,800 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 

 

กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

สารสนเทศและ
ฐานข้อมูล
ทางด้านสุขภาพ  
5. เพื่อให้
นักศึกษาได้รบั
การพัฒนา
ทักษะทาง
คณิตศาสตร์  
 

4. ร้อยละ 100 
ของสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูล
ทางด้านสุขภาพ 
5. ร้อยละ 100 
ของนักศึกษา
ได้รับพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและ
ได้รับการวางแผน
ในการพัฒนา
ตลอดหลักสตูร  
6. ร้อยละ 100  
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดั
การศึกษา
ภาคปฏิบตัิของ
วิทยาลัยฯและการ

ภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์  
3. ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
(Check) 
โดยประเมิน 
-การปรับตัวและมี
ความพร้อมในด้าน
การเรยีน 
-การปรับตัวใน
การอยู่ร่วมกันของ
บุคคลที่มีความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
-การไดร้ับพัฒนา
ทักษะภาษา 
อังกฤษและไดร้ับ
การวางแผนใน
การพัฒนาตลอด
หลักสตูร 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 

 

กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

สอนในคลินิกหรือ
ชุมชน โดยวัดจาก
คะแนนการเขียน
แผนการสอนและ
ปฏิบัติการสอนใน
คลินิกหรือชุมชน
รายบุคคลในขณะ
สอนสาธิต
ย้อนกลับ 
7.. ร้อยละ 100  
ของพยาบาล 
พีเ่ลี้ยงในแหล่งฝึก
มีคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมิน
ประสิทธิภาพการ
สอนใน 
คลินิกหรือชุมชน 
≥ 3.51   โดยวัด
จากคะแนน
ประเมิน
ประสิทธิภาพการ

-การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูลทางด้าน
สุขภาพ 
-การไดร้ับพัฒนา
ทักษะทาง
คณิตศาสตร์และ
ได้รับการวางแผน
ในการพัฒนา
ตลอดหลักสตูร 
4. ขั้นการ
ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Act)  
นำผลการดำเนิน 
งานมาพิจารณาถึง
ปัญหาและ
อุปสรรคที่พบ 
นำเสนอต่อที่
ประชุมของงาน
พัฒนานักศึกษา 
เพื่อปรับปรุงและ
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 

 

กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

สอนในคลินิกหรือ
ชุมชนในขณะสอน
สาธิตย้อนกลับ 

พัฒนาในการ
ดำเนินโครงการ
ครั้งต่อไป   
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ลำดับที่ 40 โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 รหัสโครงการ FON-Edu-S04 

ส่วนราชการ กลุ่มวชิาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสตูรการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องกรของระบบสุขภาพของประเทศและได้มาตรฐานสากล ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผน
กลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและได้มาตรฐานอาเซยีน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ................................................................................ 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.........................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ระยะที่ 1  
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ผลการเรยีนรู้ของ
นักศึกษา : การทวน
สอบระดับหลักสูตร 
วัตถุประสงค ์
มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
ทั้งการทวนสอบ
รายวิชาและระดับ
หลักสตูร 
พยาบาล 
 

- มีการทวนสอบ
ระดับหลักสตูร 

1. ขั้นเตรียมการ/
วางแผนงาน (Plan)   
1.1 ติดต่อประสาน 
งานและแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวน
สอบ  
1.2 เตรียมเอกสาร 
และสถานท่ี รวมทั้ง
ติดต่อเรื่องการจัด
อาหาร 
1.3 ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 
2. ขั้นดำเนินงาน 
(Do)  
2.1 การทวนสอบ
รายวิชา 
 2.1.1 ศึกษาหลักสูตร
และจำนวนรายวิชาที่
เปิดสอน 

คณะกรรมการ
ทวนสอบ
ระดับหลักสตูร
ภายนอก
จำนวน 2 คน 
ภายในจำนวน
21 คน (รองฯ
วิชาการ 
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
ประธานสาขา 
งานวัด
ประเมิน 
ตัวแทน
สาขาวิชา) 
- ผู้จัด
โครงการ
จำนวน 2 คน 
รวม 25 คน 
 

ผลการเรยีนรู้
ของนักศึกษาได้
มาตรฐานตามที่
หลักสตูรกำหนด 

เม.ย. 65 –  
มิ.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 3 
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
3.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
จำนวน 
83,460 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 3 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน 
83,460 
บาท 

       รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน 
83,460 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

2.1.2 คัดเลือก
รายวิชาร้อยละ 30 
เพื่อทวนสอบรายวิชา 
2.1.3 ทวนสอน
รายวิชา (ภาค
การศึกษาละ  
1 ครั้ง) 
2.1.4 รายงานผลการ
ทวนสอบรายวิชา 
2.2 การทวนสอบ
ระดับหลักสตูร 
 2.2.1 รวบรวมและ
พิจารณารายงานผล
การทวนสอบระดับ
รายวิชา 
2.2.2 ตรวจสอบ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู ้
 2.2.3 รายงานผลการ
ทวนสอบระดับ
หลักสตูร 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3. ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check)    
3.1 ประเมินผล
กระบวนการทวนสอบ  
3.2 สรุปผลการ
ประเมินโครงการ
พร้อมจัดทำรายงาน 
    
4. ขั้นการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน (Act)     
4.1คณะกรรมการ
วิชาการร่วมกันหา
แนวทางปรับปรุง
พัฒนา หากโครงการ
ไม่บรรลผุลตามดัชนีช้ี
วัดความสำเร็จ 

ระยะที่ 2 
ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่

1. ค่า IOC ของแต่
ละข้อของ
แบบสอบถาม มี
ค่ามากกว่า  0.6 

1.ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมผู้รบัผิดชอบ
ตัวช้ีวัด5.3 เพื่อวาง
แผนการจดัทำ

1.ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 3 คน 
2.บัณฑิตผู้ใช้
หลักสตูร

แบบสอบถาม

ประเมินความ

พึงพอใจของผู้ใช้
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสตูร  
วัตถุประสงค ์
1.เพื่อสร้าง
แบบสอบถาม
ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้
หลักสตูรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
 
 
 

2. ค่าความเที่ยง 
(Reliability) ของ
แบบสอบถามและ
ปรับปรุงพัฒนาให้
มีคุณภาพ มีค่า
มากกว่า 0.6 
3.คณะกรรมการ
วิชาการและ
พัฒนานักศึกษา 
พึงพอใจ
แบบสอบถาม 

แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
หลักสตูรพยาบาลศา
สตรบณัฑติปี
การศึกษา 2564 
2.ติดต่อประสานงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ
แบบสอบถาม 
 
2. ขั้นดำเนินการ 
1.ส่งแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
หลักสตูรพยาบาลศา
สตรบณัฑติให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
2.ติดตาม
แบบสอบถามจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
3.หาค่า IOC ของ
แบบสอบถาม เลือก

พยาบาลศา
สตรบณัฑติ 
หลักสตูร
ปรับปรุง 
2560 ปี
การศึกษา 
2564 
จำนวน 30 
คน 
 

หลักสตูร

พยาบาลศาสตร

บัณฑิตที่มี

คุณภาพ 1 ฉบับ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

เฉพาะข้อที่มีค่า
มากกว่า 0.6 และ
ปรับปรุงแก้ไขแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิตตามคำแนะนำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
 
3.ขั้นประเมินผล 
1.นำแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับผู้ใช้
หลักสตูร จำนวน 30 
คน 
2.หาค่าความเที่ยง 
(Reliability)ของ
แบบสอบถามและ
ปรับปรุงพฒันาให้มี
คุณภาพ มีคา่มากกว่า 
0.6 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3.รายงานผลการ
ทดลองใช้
แบบสอบถามแก่
คณะกรรมการ
วิชาการและพัฒนา
นักศึกษา 
 

2.เพื่อประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้
หลักสตูรพยาบาลศา
สตรบณัฑติ 

ร้อยละ 80 ของ
บัณฑิตมีความพึง
พอใจต่อหลักสูตร
ในระดับดีขึ้นไป 

1.ขั้นเตรียมการ 
1.1ประชุม
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
5.3 เพื่อวางแผน
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 
1.2 เสนอแบบ
ประเมินท่ีมีคุณภาพ
ต่อผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลฯ
ผ่านคณะกรรมการ
วิชาการและพัฒนา

บัณฑิตผู้ใช้
หลักสตูร
พยาบาลศา
สตรบณัฑติ 
หลักสตูร
ปรับปรุง 
2560 ปี
การศึกษา 
2564 
จำนวน 100 
คน 
 

ผลความพึง

พอใจต่อ

หลักสตูร 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

นักศึกษา เพื่อให้ความ
เห็นชอบ 
1.3 แขวน
แบบสอบถามออนไลน์
ให้พร้อม 
 
2. ขั้นดำเนินการ 
2.1 แจ้งวันเดือนปี
ช่วงเวลาแก่ผู้ใช้
หลักสตูร เพื่อขอความ
ร่วมมือตอบ
แบบสอบถามและ
อธิบายเหตผุลความ
จำเป็น 
2.2 ติดตามผู้ใช้
หลักสตูรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ให้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
3.ขั้นประเมินผล 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3.1 วิเคราะห์ผลการ
สอบถามผู้ใช้หลักสูตร 
3.2 รายงานผลการ
วิเคราะหผ์ลการ
สอบถามผู้ใช้หลักสูตร
แก่คณะกรรมการ
วิชาการและพัฒนา
นักศึกษา 
3.3 วางแผนปรับปรุง
พัฒนาหลักสตูร 
 
 
 

ระยะที่ 3  
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติใหม ่
 
วัตถุประสงค ์
1.เพื่อสร้าง
แบบสอบถาม

1. ค่า IOC ของแต่
ละข้อของ
แบบสอบถาม มี
ค่ามากกว่า  0.6 
2. ค่าความเที่ยง 
(Reliability) ของ
แบบสอบถามและ
ปรับปรุงพัฒนาให้

1.ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมผู้รบัผิดชอบ
ตัวช้ีวัด5.4 เพื่อวาง
แผนการจดัทำ
แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจของของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อ
บัณฑิตใหม ่

1.ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 3 คน 
2.ผู้ใช้บัณฑิต
หลักสตูร
พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
หลักสตูร
ปรับปรุง 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ประเมินความพึง
พอใจของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อ
บัณฑิตใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีคุณภาพ มีค่า
มากกว่า 0.6 
 

2.ติดต่อประสานงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ
แบบสอบถาม 
 
2. ขั้นดำเนินการ 
1.ส่งแบบประเมิน
ความพึงพอใจของของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อ
บัณฑิตใหม ่
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
ท่าน 
2.ติดตามแบบ 
สอบถามจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
3.หาค่า IOC ของ
แบบสอบถาม เลือก
เฉพาะข้อที่มีค่า
มากกว่า 0.6 และ
ปรับปรุงแก้ไขแบบ
ประเมินความพึงพอใจ

2560 ปี
การศึกษา 
2563 
จำนวน 30 
คน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติใหม ่
ตามคำแนะนำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
 
3.ขั้นประเมินผล 
1.นำแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต
ใหม่จำนวน 30 คน 
2.หาค่าความเที่ยง 
(Reliability)ของ
แบบสอบถามและ
ปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพ มีคา่มากกว่า 
0.6 
3.รายงานผลการ
ทดลองใช้
แบบสอบถามแก่
คณะกรรมการ
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

วิชาการและพัฒนา
นักศึกษา 
 
 

2.เพื่อประเมินความ

พึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต

ใหม ่

 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้บัณฑิตมีความ
พึงพอใจต่อต่อ
บัณฑิตใหม่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

1.ขั้นเตรียมการ 
1.1ประชุมผู้รบั ผิด
ชอบตัวช้ีวัด 5.4 เพื่อ
วางแผนประเมินความ
พึงพอใจของของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต
ใหม ่
1.2 เสนอแบบ
ประเมินท่ีมีคุณภาพ
ต่อผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลฯ
ผ่านคณะกรรมการ
วิชาการและพัฒนา
นักศึกษา เพื่อให้ความ
เห็นชอบ 
1.3 แขวนแบบ สอบ 
ถามออนไลน์ให้พร้อม 

ผู้ใช้บัณฑิต
พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
หลักสตูร
ปรับปรุง 
2560 ปี
การศึกษา 
2563 
จำนวน 100 
คน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.4.ส่งเอกสารไปถึง
ผู้ใช้บัณฑิตตามสถาน
บริการตา่งๆ 
 
2. ขั้นดำเนินการ 
2.1 แจ้งวันเดือนปี
ช่วงเวลาแก่ผู้ใช้
บัณฑิตเพื่อขอความ
ร่วมมือตอบ
แบบสอบถามและ
อธิบายเหตผุลความ
จำเป็นและส่งเป็น
เอกสาร 
2.2 ติดตามผู้ใช้
บัณฑิต 
ให้ตอบแบบสอบถาม
กลับอย่างน้อยร้อยละ 
80  
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3.ขั้นประเมินผล 
3.1 วิเคราะห์ผลจาก
สอบถามผู้ใช้บณัฑิต 
3.2 รายงานผลการ
วิเคราะหผ์ลการ
สอบถามผู้ใช้บณัฑิต
แก่คณะกรรมการ
วิชาการและพัฒนา
นักศึกษา 
3.3วางแผนปรับปรุง
พัฒนาหลักสตูร 
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ลำดับที่ 41 
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการศึกษาภายใต้เครือข่ายภาคใต้ กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการ

สอนแบบสหสาขาวิชาชีพ 
รหัสโครงการ FON-Edu-S07 

ส่วนราชการ กลุ่มวชิาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาอาจารย์ใหม้ีสมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสรมิการเรียนรูข้องนักศึกษา ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธด์้าน
การเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่3 พัฒนาอาจารยใ์ห้มีสมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสรมิการเรียนรูข้องนักศึกษา 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ................................................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.........................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย ์

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อให้อาจารย์มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดัการ
เรียนการสอน
แบบสหสาขาวิชาชีพ 
2.เพื่อให้อาจารย์มี
แผนและสมรรถนะ
ในการจัดการเรียน
การสอนแบบสห
สาขาวิชาชีพ 

1.ร้อยละ 80 ของ
อาจารยผ์ู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยว 
กับการจัดการ
เรียน การสอน
แบบ สหสาขา
วิชาชีพ 
2. ทุกวิทยาลัยมี
แผนในการจัดการ
เรียนการสอน
แบบสหสาขา
วิชาชีพ 
 

1.ขั้นเตรียมการ/
วางแผนงาน 
(Plan)   
1.1 ติดต่อ
ประสานงาน
วิทยากร     
1.2 เตรียมเอกสาร 
จัด ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
และสถานท่ี รวมทั้ง
ติดต่อเรื่องการจัด
อาหาร 
1.3 ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 

ระยะที่ 1 
1.อาจารย์และ
บุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลเครือข่าย
ภาคใต้ จำนวน  
70 คน 
2.วิทยากร จำนวน 
3 คน 
3.ผู้จัดโครงการ 
จำนวน  2 คน                                                             
รวมทั้งสิ้น         
75 คน  

-ทุกวิทยาลัยมี
แผนในการ
จัดการเรียน
การสอน
แบบสหสาขา
วิชาชีพ 
-อาจารย์
สามารถ
จัดการเรียน
การสอน
แบบสหสาขา
วิชาชีพ 
 
 
 

พ.ค. 65          

ระยะที่ 2 
ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสตูร  

1. ค่า IOC ของแต่
ละข้อของ
แบบสอบถาม มี
ค่ามากกว่า  0.6 
2. ค่าความเที่ยง 
(Reliability) ของ

2.ขั้นดำเนินการ
(Do) 
2.1 ส่งแบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้หลักสตูร

1.ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 3 คน 
2.บัณฑิตผู้ใช้
หลักสตูรพยาบาลศา
สตรบณัฑติ 
หลักสตูรปรับปรุง 

แบบสอบถาม

ประเมินความ

พึงพอใจของ

ผู้ใช้หลักสตูร

พยาบาลศา
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย ์

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อสร้าง
แบบสอบถาม
ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้
หลักสตูรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
 

แบบสอบถามและ
ปรับปรุงพัฒนาให้
มีคุณภาพ มีค่า
มากกว่า 0.6 
3.คณะกรรมการ
วิชาการและ
พัฒนานักศึกษา 
พึงพอใจ
แบบสอบถาม 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 
1.ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุม
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด
5.3 เพื่อวาง
แผนการจดัทำ
แบบสอบถาม
ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้
หลักสตูรพยาบาลศา
สตรบณัฑติปี
การศึกษา 2564 
2..ติดต่อ
ประสานงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ
แบบสอบถาม 
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
ท่าน 

2560 ปีการศึกษา 
2564 
จำนวน 30 คน 
 

สตรบณัฑติที่มี

คุณภาพ 1 

ฉบับ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย ์

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

2.ติดตาม
แบบสอบถามจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
3.หาค่า IOC ของ
แบบสอบถาม เลือก
เฉพาะข้อที่มีค่า
มากกว่า 0.6 และ
ปรับปรุงแก้ไขแบบ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ 
หลักสตูรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตตาม
คำแนะนำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
3.ขั้นประเมินผล 
1.นำแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้กับผู้ใช้
หลักสตูร จำนวน 
30 คน 
2.หาค่าความเที่ยง 
(Reliability)ของ
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย ์

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

แบบสอบถามและ
ปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพ มีคา่
มากกว่า 0.6 
3.รายงานผลการ
ทดลองใช้
แบบสอบถามแก่
คณะกรรมการ
วิชาการและพัฒนา
นักศึกษา 
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ลำดับที่   42 โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน แบบ SBL รหัสโครงการ FON-Edu-S08.01 

ส่วนราชการ กลุ่มวชิาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่3 พัฒนาอาจารย์ให้มสีมรรถนะ
การจัดการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ของนักศึกษาของแผนยทุธศาสตร์ 
สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บคุคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 3 พัฒนาอาจารย์ให้มี
สมรรถนะการจัดการเรยีนการสอนท่ีส่งเสรมิการเรียนรู้ของนักศึกษา 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม /การดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อให้อาจารย์มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดัการ
เรียนการสอนแบบ 
SBL 
2. เพื่อให้อาจารย์
สามารถออกแบบ
การจัดการเรยีนการ
สอนแบบ SBL 
 

ร้อยละ 50 ของ
รายวิชาทางการ
พยาบาลสามารถ
จัดการเรียนการ
สอนแบบ SBL 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
1.1 วางแผนจัดทำ
โครงการ 
1.2 ติดต่อวิทยากร 
1.3 ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
1.4 จัดเตรียมวัสดุ-
อุปกรณ์ สถานท่ี 
 
2.ขั้นดำเนินงาน (Do) 
  2.1 จัดประชุมเชิงวิธีการ
ปฏิบัติการวันท่ี 14-15 
ตุลาคม 2564 โดยใช้
วิธีการบรรยาย และฝึก
ปฏิบัต ิ
 
3.ขั้นสรุปและประเมินผล
การดำเนินงาน (Check) 
ประเมินผลจาก 
  3.1 แบบประเมินผล
โครงการ 

อาจารย์ 
จำนวน 
44 คน 
วิทยากร 
3 คน 
รวม 40 คน 

จำนวนรายวิชา
ทางการ
พยาบาลที่มีการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบ SBL 

เม.ย. 65 ไตรมาสที่ 2  
1. ค่าวิทยากร  
2. ค่าเดินทาง
วิทยากร 
3. ค่าที่พัก
วิทยากร     
4. ค่าอาหาร
เที่ยง  
5. ค่าอาหาร
ว่าง  
6. ค่าถ่าย
เอกสาร  
7. ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
จำนวน 
89,900 บาท 
ไตรมาสที่ 2
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
89,900 บาท 

       รวมเป็น
เงิน

ทั้งสิ้น
จำนวน 
89,900 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม /การดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

  3.2 รายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอน โดย
วิธีSBL 
 
4.ขั้นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Act) 
  หากโครงการไม่บรรลผุล
ตามดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ
มีแนวทางปรับปรุงดังนี ้
  4.1 วิเคราะห์หาสาเหตุ
ปัญหาและอุปสรรคที่ทำ
ให้โครงการไม่บรรลผุล
ตามดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ
ที่ตั้งไว ้
  4.2 ติดตามรายวิชาทีไ่ม่
สามารถออกแบบจัดการ
เรียนการสอนแบบSBL 
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ลำดับที่ 43 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสอนนอกกรอบ : ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงภายใน (Tech out of the Box : 

Transformative Teachers from within) 
รหัสโครงการ FON-Edu-S08.02 

ส่วนราชการ  กลุ่มวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาอาจารย์ให้มสีมรรถนะ
การจัดการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่  3 พัฒนาอาจารย์ให้มี
สมรรถนะการจัดการเรยีนการสอนท่ีส่งเสรมิการเรียนรู้ของนักศึกษา 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
มีความตระหนักรู้
อย่างมีสต ิ
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
มีการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

1.ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการมีการ
ตระหนักรู้อย่างมี
สติระดับสูง 
2.ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการมีการคดิ
อย่างมี
วิจารณญาณ
ระดับสูง 

ขั้นเตรียมการ/วางแผน
งาน (Plan)   
1. วางแผนการทำ
โครงการในการประชุม
การจัดทำแผนปฏิบตัิ
การประจำปีของ
วิทยาลัย 
2. ประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
วางแผนดำเนินงาน
กำหนดรูปแบบการจัด
โครงการวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของโครงการ
และกำหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 
3. ประสานงานกับ
วิทยากรและทำหนังสือ
เชิญวิทยากร 
4. ประสานงานภายใน
หน่วยงาน 

ระยะที่ 1-4 
1.อาจารย์ 42 
คน 
2.วิทยากร 2 
คน  
3.ผู้จัด
โครงการ 4 
คน 
รวม 48 คน 

การพัฒนาการ
ตระหนักรู้
อย่างมีสติและ
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
ผ่านกระ 
บวนการ 
จิตตปัญญา
ศึกษาแก่
อาจารย์
พยาบาล 
รวมถึงการทำ
ความเข้าใจ
ปรากฎการณ์
ของการนำ
กระบวนการ
จิตตปัญญาไป
ใช้ใน
กระบวนการ
เรียนการสอน
และจะนำไปสู่

ระยะที่ 1  
(1-3 ต.ค. 64) 
ระยะที่ 2  
(30-31 ต.ค. 
64) 
ระยะที่ 3 
(14-15 มี.ค. 
65) 
ระยะที่ 4 
(1-2 เม.ย. 65) 

ไตรมาสที ่1 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
จำนวน 52,230 
บาท 
ไตรมาสที่ 2 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
จำนวน 14,880 
บาท  
ไตรมาสที่ 3 
-ค่าวัสดุอุปกรณ ์
จำนวน 12,890 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 1-3 
รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 80,000 
บาท 

       รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

80,000 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

5. ประชาสัมพันธ์เข้า
ร่วมโครงการ  
        
ขั้นดำเนินงาน (Do)   
1.อภิปราย 
2.ทำกิจกรรม 
3.นำเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
 
ขั้นสรุปและประเมินผล
การดำเนินงาน 
(Check) 
1. ประเมินการตระหนัก
รู้อย่างมีสต ิ
2. ประเมินลักษณะการ
คิดวิจารณญาณตาม
หลักโยนโิสมนสิการ 
 
 
 

การพัฒนา
บัณฑิต
พยาบาลและ
อาจารย์
พยาบาลที่มี
ความเป็นเลิศ
ทางด้าน
ปัญญาและ
ความเป็นเลิศ
ทางการ
บริการด้วย 
หัวใจความ
เป็นมนุษย ์
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ขั้นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Act)  
นำผลสรุปการอบรมไป
พัฒนาการดำเนินงานท่ี
รับผิดชอบ 
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ลำดับที่  44  โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา : การทวนสอบรายวิชาและระดับหลกัสตูร รหัสโครงการ FON-Edu-S08.03 

ส่วนราชการ กลุ่มวชิาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่  3 พัฒนาอาจารย์ใหม้ีสมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิการเรียนรู้ของนักศึกษา ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกล
ยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 3  พัฒนาอาจารย์ให้มสีมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิการเรียนรู้ของนักศึกษา 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.......................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง..................................................................................             
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

เพื่อให้มีการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิผล
การเรยีนรู้ของ
นักศึกษาท้ังการทวน
สอบรายวิชาและ
ระดับหลักสตูร 
พยาบาล 
 

1. ร้อยละ 30 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปี
การศึกษาได้รับ
การทวนสอบ 
2. มีการทวนสอบ
ระดับหลักสตูร 

1. ขั้นเตรียมการ/
วางแผนงาน (Plan)   
1.1 ติดต่อประสานงาน
และแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบ  
1.2 เตรียมเอกสาร และ
สถานท่ี รวมทั้งติดต่อ
เรื่องการจัดอาหาร 
1.3 ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 
2. ขั้นดำเนินงาน (Do) 
2.1 การทวนสอบ
รายวิชา 
2.1.1 ศึกษาหลักสูตร
และจำนวนรายวิชาที่
เปิดสอน 
2.1.2 คัดเลือกรายวิชา
ร้อยละ 30 เพื่อทวน
สอบรายวิชา 

ระยะที่ 1 
-คณะกรรมการ
ทวนสอบรายวิชา
จำนวน 7 คน 
-  ผู้จัดโครงการ
จำนวน 2 คน 
รวม 9 คน 
 
ระยะที่ 2 
-คณะกรรมการ
ทวนสอบรายวิชา
จำนวน 7 คน 
-  ผู้จัดโครงการ
จำนวน 2 คน 
รวม 9 คน 
 
ระยะที่ 3 
-คณะกรรมการ 
ทวนสอบรายวิชา
จำนวน 7 คน 

ผลการเรยีนรู้
ของนักศึกษาได้
มาตรฐานตามที่
หลักสตูรกำหนด 

ระยะที่ 1 
มี.ค.65 
(1 วัน) 
 
ระยะที่ 2 
มิ.ย.65 
(1 วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 2  
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
3.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ จำนวน 
2,600 บาท 
 
ไตรมาสที่ 3 
จำนวน 
32,120 บาท 
 
    
ไตรมาสที่ 2-3 
รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 34,720 
บาท 

       รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 
34,720 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

2.1.3 ทวนสอนรายวิชา 
(ภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง) 
2.1.4 รายงานผลการ
ทวนสอบรายวิชา 
2.2 การทวนสอบระดับ
หลักสตูร 
2.2.1 รวบรวมและ
พิจารณารายงานผลการ
ทวนสอบระดับรายวิชา
2.2.2 ตรวจสอบ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้
2.2.3 รายงานผลการ
ทวนสอบระดับหลักสูตร 
 
3. ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check)   
3.1 ประเมินผล
กระบวนการทวนสอบ 
3.2 สรุปผลการประเมิน

-  ผู้จัดโครงการ
จำนวน 2 คน 
รวม 9 คน 
 
ระยะที่ 4 
-คณะกรรมการ
ทวนสอบระดับ
หลักสตูร จำนวน 
10 คน 
- ผู้จัดโครงการ
จำนวน 2 คน 
รวม 12 คน 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

โครงการพร้อมจัดทำ
รายงาน   
  
4. ขั้นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Act)  
4.1 คณะกรรมการ
วิชาการร่วมกันหา
แนวทางปรับปรุงพัฒนา 
หากโครงการไม่บรรลุผล
ตามดัชนีช้ีวัด
ความสำเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

328 



 

 

ลำดับที่ 45 โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างชาติทั้งในและนอกอาเชียน รหัสโครงการ FON-Edu-S09 

ส่วนราชการ กลุ่มสนับสนนุวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                       

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียน
มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑิตศตวรรษที่ 21 โดยเน้น
การบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผน
กลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจดัการสุขภาวะชุมชน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.................................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง........................................................................................... 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อสร้างเครือ 
ข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ ประกัน
คุณภาพการศึกษา 
นวัตกรรมและ
งานวิจัยกับ
สถาบันการศึกษา
ต่างชาติทั้งในและ
นอกอาเชียน 
2. เพื่อแลกเปลี่ยน
การจัดการเรยีนการ
สอน การพัฒนา
นักศึกษา และการ
วิจัยร่วมกัน 
3. เพื่อสร้างผลงาน
ทางวิชาการหรือการ
วิจัยของอาจารย์
และนักศึกษา
ร่วมกัน 
 

1. มีจำนวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือท่ีทำ MOU 
ในปีการศึกษา 
2564 อย่างน้อย 2 
หน่วยงาน 
2. มีผลงานการจัด
ประชุมวิชาการ
หรือเขียน
บทความวิชาการ
ร่วมกัน 1 ช้ิน 
3. ผลงานการจดั
ประชุมนำเสนอ
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมร่วมกัน 
1 ช้ิน 

ขั้นเตรียมงาน 
1. ประชุมวางแผน
ร่วมกันของฝ่ายวิเทศ
สัมพนัธ์ ฝ่ายวิชาการ
และพัฒนานักศึกษา 
และฝา่ยวิจัยฯ เพื่อสรร
หาสถาบันการศึกษาที่
ต้องการทำ MOU 
2. งานวิเทศน์สัมพันธ์
ติดต่อสถาบันการศึกษา
ของประเทศอินโดนีเซีย 
จำนวน 2 แห่ง คือ 
Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan Banten 
(Banten Institution 
School of Health) 
และ Institute of 
Health Sciences 
Yatsi Tangerang 
(STIKes) ที่วิทยาลัยเคย

- อาจารย์ฝ่ายวเิทศ
สัมพันธ์ วิชาการ
และพัฒนานักศึกษา 
และงานวิจัย  
- อาจารย์ประจำ 
- นักศึกษาของ 
วพบ. ตรัง  
- อาจารย์และ
นักศึกษาของ
สถาบันการศึกษาท่ี
ร่วมลงนาม MOU 

1. มีจำนวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือท่ีทำ 
MOU ในปี
การศึกษา 2564 
อย่างน้อย 2 
หน่วยงาน 
2. มีผลงานการ
จัดประชมุ
วิชาการหรือ
เขียนบทความ
วิชาการร่วมกัน 
1 ช้ิน 
3. ผลงานการ
จัดประชุม
นำเสนอ
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม
ร่วมกัน 1 ช้ิน 

พ.ค. 65 ไตรมาสที่ 3 
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
3.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
จำนวน 
270,000 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 3 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน
270,000 
บาท 

       รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน

270,000 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ทำข้อตกลงไว้แต่ยังไม่ได้
มีการทำกิจกรรมร่วมกัน 
3. วางแผนติดต่อ
สถาบันการศึกษาท่ี
ต้องการทำ MOU 
เพิ่มเตมิอีกหนึ่งหรือสอง
สถาบัน 
4. วางแผนการทำงาน
และความร่วมมือทาง
วิชาการ  นวัตกรรมและ
งานวิจัย 
 
ขั้นดำเนินงาน(Do) 
1. จัดทำแผนการดำเนิน
กิจกรรมกับสถานบัน
ความร่วมมือ 
2. ดำเนินการตามแผน
ความร่วมมือท่ีวางไว้
ของแต่ละสถาบัน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3. จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นอาจารย์และ
นักศึกษา 
 
ขั้นประเมนิผล(Check) 
1. ติดตามการ
ดำเนินงาน 
2. ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
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ลำดับที่  46 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการพยาบาล รหัสโครงการ FON-Edu-S11.01 

ส่วนราชการ กลุ่มสนับสนนุวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียน
มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑิตศตวรรษที่ 21 โดยเน้น
การบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผน
กลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจดัการสุขภาวะชุมชน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ................................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง...........................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อให้นักศึกษา มี
วัสดุอุปกรณ์  
ที่ทันสมัย เพียงพอ
และพร้อมในการใช้
งาน  
2.เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะปฏิบัติ
ทางการพยาบาล
ของนักศึกษา
พยาบาล 

1.ร้อยละ 100 
ของนักศึกษา 
สามารถใช้วัสดุ
อุปกรณ์  
ที่ทันสมัย  
2.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา 
ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา
ทารกและผดุง
ครรภ์1 ปฏบิัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 2 
การรักษาโรค
เบื้องต้นในระดับด ี
 

กิจกรรมที่ 1 
1.ขั้นเตรียมการ
(Plan) 
1.1 สำรวจวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ต้องการ
ซื้อเพิ่มเตมิ  
1.2 สำรวจวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ชำรุดที่
และจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ใหม ่
1.3 สอบถามความ
ต้องการ การจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ จาก
ผู้ใช้บริการ 
1.4 ประชุม
คณะกรรมการ 
 
2. ขั้นดำเนินการ
(Do)  
2.1 ประสานงาน
กลุ่มอำนวยการและ

1. นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที่ 1 - 4                         
จำนวน 396
คน 
2. ผู้เข้ารับ
การศึกษา
หลักสตูร
ประกาศนียบั
ตรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่นที่ 
14         
จำนวน 50 
คน 
 

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน

ของนักศึกษา 

 

ต.ค. 64 – 
มิ.ย. 65 

ไตรมาสที่ 2  
-ค่าวัสดุ
ครุภณัฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ 
ห้องปฏิบัติกา
รพยาบาล
จำนวน 
1,000,000 
บาท 
  
ไตรมาสที่ 3  
-ค่าวัสดุ
ครุภณัฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ 
ห้องปฏิบัติกา
รพยาบาล
จำนวน 
50,000 บาท 
 
 
 

  ไตรมาสที่ 2  
-ค่าวัสดุ
ครุภณัฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ 
ห้องปฏิบัติกา
รพยาบาล
จำนวน 
150,000 บาท  
 
ไตรมาสที่ 3  
-ค่าวัสดุ
ครุภณัฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ 
ห้องปฏิบัติกา
รพยาบาล
จำนวน 
150,000 บาท 
 
 
 
 

    รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน 

1,450,000 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ยุทธศาสตร์และ
จัดหาวัสดุอุปกรณ ์
2.2 นำเสนอรายชื่อ
วัสดุอุปกรณ์ เข้า
คณะกรรมการกลุม่
วิชาการเพื่อ
พิจารณาและสรุป 
2.3 ติดต่อบริษัท 
และสั่งซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ตามที่ได้รับ
การอนุมัต ิ
2.4 จัดซื้อตาม
รายการ 
2.6 ติดตามผลและ
รับวัสดุ อุปกรณ์เข้า
ในงานท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 2
และ3 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
1,050,000 

บาท 

ไตรมาสที่ 4  
-ค่าวัสดุ
ครุภณัฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ 
ห้องปฏิบัติกา
รพยาบาล
จำนวน 
100,000 บาท 
 
ไตรมาสที่ 2

และ3 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 

400,000 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3. ขั้นประเมินผล
(Check)   
3.1 สำรวจความพึง
พอใจในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ท่ีไดม้าใหม ่
3.2 สรุปผลการ
ดำเนินงานทุกไตร
มาสและรายงานผล
หลังจากสิ้นสุด
โครงการ 
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ลำดับที่ 47 
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริงการพยาบาลผู้ใหญ่ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สาขาวิชาการ

พยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์/สาขาวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชนและสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
รหัสโครงการ FON-Edu-S11.02 

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียน
มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑิตศตวรรษที่ 21 โดยเน้น
การบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์
ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจดัการสุขภาวะชุมชน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.................................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง...........................................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อให้นักศึกษามี
ห้องฝึกทักษะระบบ
จำลองใน
ห้องปฏิบัติการ
เสมือนจริง 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิ
ของฝึกภาคปฏิบตัิ
ของนักศึกษา 
3. เพื่อป้องกันการ
สัมผสัผู้ป่วยโรค
ต่างๆที่มีความเสี่ยง
ต่อนักศึกษาและ
ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความพึง
พอใจของการใช้
ห้องปฏิบัติการ อยู่
ในระดับด ี

จ้างเหมาบริการ

โครงการปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการ

พยาบาลเสมือนจริง

การพยาบาลผู้ใหญ ่

 

นักศึกษาและ
อาจารย์ทุกคน 

ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลเสมือน
จริง 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

   ไตรมาส 1-3 
พัฒนาศูนย์
ศึกษาอาศัย

เพื่อสนับสนุน
การเรยีนการ
สอนและการ
ปฏิบัติงาน 
(ซ่อมแซม/
ปรับปรุง 

บำรุงรักษา
อาคารสถานท่ี 

จำนวน 
3,252,080 

บาท 
ไตรมาสที่ 1-3 
รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น จำนวน 
3,252,080 

บาท 

    รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำวน
3,252,080 

บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อให้นักศึกษามี
ห้องฝึกทักษะระบบ
จำลองใน
ห้องปฏิบัติการ
เสมือนจริง 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิ
ของฝึกภาคปฏิบตัิ
ของนักศึกษา 
3. เพื่อป้องกันการ
สัมผสัผู้ป่วยโรค
ต่างๆที่มีความเสี่ยง
ต่อนักศึกษาและ
ผู้สอน 
 
 

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความพึง
พอใจของการใช้
ห้องปฏิบัติการ อยู่
ในระดับด ี

จ้างเหมาบริการ

โครงการปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการ

พยาบาลเสมือนจริง

การพยาบาล 

สาขาวิชาการพยาบาล

เด็กและวัยรุ่น 

- สาขาวิชาการ

พยาบาลมารดาทารก

และผดุงครรภ์/

สาขาวิชาการพยาบาล

อนามัยชุมชนและ

สาขาวิชาสุขภาพจติ

และการพยาบาลจิต

เวช 

นักศึกษาและ
อาจารย์ทุกคน 

ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลเสมือน
จริง 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมดา้นสุขภาพ  

เพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน 
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ลำดับที่ 48 โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสโครงการ FON-Res-S13.01 

ส่วนราชการ กลุ่มสนับสนนุวิจัยและบริการวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่4 เร่งรัดการผลิตเผยแพร่ผลงานวิจยั ผลงาน
วิชาการ และนวัตกรมที่มีคณุภาพในระดับชาติหรืออาเซียน ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผน
กลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 4 เร่งรัดการผลติเผยแพร่ผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการและนวัตกรรมท่ีมีคณุภาพในระดับชาติและนานาชาติ 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ................................................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง........................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจ ใน
กระบวนการวิจยั
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ สามารถ 
ออกแบบงานวิจัย
ใหม่ๆ และมี
ทักษะในการเขียน
โครงการวิจัยได้
อย่างมีคุณภาพ 
2.เพื่อส่งเสรมิให้
อาจารย์ ได้รับทุน
วิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกเพิ่มมาก
ขึ้น 
3. เพื่อส่งเสรมิให้
อาจารย์มีการนำ
ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการไป
ใช้ประโยชน์แก่

1.ร้อยละ 80ของ
อาจารย์ที่เข้าอบรม
มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ วิจัยใน
ระดับด ี
2 จํานวนโครงการ 
วิจัย ท่ีอาจารย์ 
เสนอขอรับ
ทุนอุดหนุนวิจัย 
ประจําปีการศึกษา 
2564 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 จาก
จำนวนโครงการวิจยั
ที่ผ่านการวิพากษ ์
3. จำนวน
โครงการวิจัยปี
การศึกษา 2564 ที่
ส่งไปขอรับทุนวิจัย
จากแหล่งทุน

ขั้นเตรียมการ/การ
วางแผน (Plan) 
1.1 ประสานงานจัดทำ
โครงการ 
1.2 เขียนโครงการ 
1.3 ร่วมประชุมวางแผน
ดำเนินการ  
          
2. ขั้นดำเนินงาน(Do)  
มีดังนี ้
ระยะที่ 1 
วันท่ี 1 และ 2 ฝึก
ปฏิบัติในการตรวจสอบ
และวิจารณโ์ครงร่างวิจัย 
ปีการศึกษา 2564 
ซักถามแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น รวมทั้งให้
วิทยากรวิจารณ์
โครงการวิจัย  
รวมทั้งพิจารณาประเด็น
จริยธรรมการวจิัยในคน 

อาจารย์
จำนวน 40 
คน 

- ผู้เข้าร่วม
โครงการทุกคน
ทราบและเข้าใจ
เกี่ยวกับ 
นโยบายการจัด
การศึกษาของ
วิทยาลัยฯ 
- ผู้เข้าร่วม
โครงการ ทุกคน
ร่วมอภิปราย
และเสนอแนะ
แนวทางพัฒนา
นักศึกษาให้มี
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
-มีเครือข่ายที่
เข้มแข็งความ
ร่วมมือในการจดั
การศึกษาของ
วิทยาลัย

ระยะที่ 1 
 5 – 6  พ.ย 
64  (2วัน) 
ระยะที่ 2 
13 – 14 ธ.ค 
64  (2วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ไตรมาสที่ 1 
ระยะที่ 1 
1.ค่าสมนาคณุ
วิทยากร  
2.ค่าเดินทางของ
วิทยากร จาก 
นครศรีธรรมราช 
ถึง ตรัง (ไป-
กลับ)     
3.ค่าเดินทาง
วิทยากร จาก
กรุงเทพฯ ถึง 
ตรัง (ไป-กลับ)     
4.ค่าที่พัก
วิทยากร 
 5.ค่าอาหาร
กลางวัน
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้จัดและ
วิทยากร  

    รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 
56,120 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

หน่วยงาน
ภายนอกมากขึ้น 

ภายนอกใน
ปีงบประมาณ 2565 
4.จำนวนเรื่อง ของ
ผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการที่ได้นำไปใช้
ประโยชน์แก่
หน่วยงานภายนอก 

ระยะที่ 2 
วันท่ี 1 บรรยายเกี่ยวกับ
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
พร้อมแนวทางการเขียน
โครงการวิจัย ตามความ
ต้องการของแหล่งทุน 
วันท่ี 2 แบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติการเขียน
โครงการวิจัย เพื่อขอทุน
วิจัยจาก   แหล่งทุน
ภายนอก 
 
3.  ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check) 
โดยประเมินผลจาก 
1. จํานวน
โครงการวิจัยพท่ีอาจารย์ 
เสนอขอรับทุนอุดหนุน
วิจัย  ประจําปีการศึกษา 
2564 ไม่น้อยกว่าร้อย

พยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง 

5.ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้จัดและ
วิทยากร  
 6. ค่าถ่าย
เอกสาร  
ระยะที่ 2 
1.ค่าสมนาคณุ
วิทยากร  
-ฝึกปฏิบัติ   
2.ค่าเดินทางของ
วิทยากร จาก 
กรุงเทพฯถึง 
ตรัง (ไป-กลับ 
3.ค่าที่พัก
วิทยากร 
4.ค่าอาหาร
กลางวัน
ผู้เข้าร่วมประชุม 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ละ 80 จากจำนวน
โครงการวิจัยทีผ่่านการ
วิพากษ์ฯ 
2. จำนวนโครงการวิจัย
ปีการศึกษา 2564  
ได้รับทุนวิจยัจากแหล่ง
ทุนภายนอกใน
ปีงบประมาณ 2565 
 
4. ขั้นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Act) 
1. ติดตามการส่ง
โครงการวิจัยปี
การศึกษา 2564 ท่ี 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของวิทยากร พร้อม
สอบถามปัญหาอุปสรรค 
 
 

ผู้จัดและ
วิทยากร  
5.ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้จัดและ
วิทยากร  
6. ค่ากระดาษ A 
4 ขนาด 70 แก
รม  
7. ค่าถ่าย
เอกสาร  
จำนวน 56,120 
บาท 
 
 ไตรมาสที่ 1 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
56,120 บาท 
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ลำดับที ่ 49 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การผลิตผลงานนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565  รหัสโครงการ FON-Res-S13.02 

ส่วนราชการ กลุ่มสนับสนนุวิจัยและวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 4 เร่งรดัการผลติเผยแพร่ผลงานวิจยั 
ผลงานวิชาการ และนวัตกรมที่มีคณุภาพในระดับชาติหรืออาเซียน ของแผนยุทธศาสตร์ 
สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บคุคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่  4 เร่งรัดการผลติเผยแพร่ผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการและนวัตกรรมท่ีมีคณุภาพในระดับชาติและนานาชาติ 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ............................................................................ 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง....................................................................................              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345 



 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
ผลิตนวตักรรมของ
อาจารย์ในวิทยาลยั 
2.เพื่อส่งเสรมิ 
ผลงานนวัตกรรมที่
นำไปใช้ประโยชน์ใน
คลินิก/ชุมชน/สังคม
ของอาจารย์ใน
วิทยาลัยฯ 
3.เพื่อส่งเสรมิ
ผลงานนวัตกรรม
ของอาจารย์ให้ไดร้ับ
การจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร 
4.เพื่อส่งเสรมิ
ผลงานนวัตกรรม
ของอาจารย์ให้ไดร้ับ
รางวัลระดับชาต ิ
5.เพื่อส่งเสรมิให้
อาจารย์ในวิทยาลยั 
มีส่วนร่วมในการ

1.ร้อยละ 80ของ
อาจารย์ที่เข้า
อบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยว 
กับกระบวน การ
วิจัยในระดับด ี
2 จํานวนโครงการ 
วิจัย ท่ีอาจารย์ 
เสนอขอรับทุน 
อุดหนุนวิจัย 
ประจําปีการศึกษา 
2564 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 จาก
จำนวนโครงการ 
วิจัยที่ผ่านการ
วิพากษ์ 
3. จำนวนโครง 
การวิจัยปีการ 
ศึกษา 2564 ที่
ส่งไปขอรับทุนวิจัย
จากแหล่งทุน

1.ขั้นเตรียมการ/การ
วางแผน (Plan) 
1.1 ประสานงานการ
จัดทำโครงการ 
1.2 ร่วมประชุมวาง
แผนการดำเนินการ 
 
2.ขั้นดำเนินงาน(Do) 
2.1 วันท่ี 1 บรรยาย 
เรื่อง การผลิตผลงาน
นวัตกรรม และช่วง
บ่าย แบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติการเขียนโครง
ร่างนวัตกรรมประจำปี
การศึกษา 2564 
2.2 วันท่ี 2 แบ่งกลุ่ม
อภิปรายการเขียน
โครงร่างนวัตกรรม
ประจำปีการศึกษา 
2564 โดยให้วิทยากร

อาจารย์จำนวน 
44 คน 

1.อาจารย์ร้อย
ละ 80 มีการส่ง
โครงร่าง
นวัตกรรมของปี
การศึกษา 2564  
2.จำนวน 1 
ผลงาน 
นวัตกรรมได้
นำไปใช้
ประโยชน ์
 

ม.ค. 65 - 
มี.ค. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไตรมาสที่ 2  
1.ค่าสมนาคณุ
วิทยากร  
2.ค่าเดินทาง
วิทยากร 
3.ค่าที่พัก
วิทยากร 
4.ค่าอาหาร
กลางวัน
ผู้เข้าร่วมอบรม, 
วิทยากรและผู้
จัดโครงการ ( 
5.ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมอบรม, 
วิทยากรและผู้
จัดโครงการ  
6. ค่ากระดาษ A 
4  
7.ค่าถ่าย
เอกสาร  

    รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 
30,000 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ผลิตนวตักรรมของ
นักศึกษา 
 

ภายนอกใน
ปีงบประมาณ 
2565 
4.จำนวนเรื่อง 
ของผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการที่
ได้นำไปใช้
ประโยชน์แก่
หน่วยงาน
ภายนอก 

วิพากษ์พร้อมกับให้
ข้อเสนอแนะ 
2.3 ให้วิทยากร
วิพากษ์ช้ินงาน
นวัตกรรมที่แล้วเสร็จ 
 
3.ขั้นสรุปผลและ
ประเมินผล (check) 
3.1 ประเมินจำนวน
โครงร่างนวัตกรรม
ประจำปีการศึกษา 
2564 ที่ผ่านอนุมัติ
จากคณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัยฯ 
3.2 ประเมินความรู้
ความเข้าใจเรื่อง การ
ผลิตนวตักรรมประจำ 
ปีการศึกษา 2564  
3.3 ประเมินความพึง
พอใจหลังการจัดการ
ประชุม 

จำนวน 30,000 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 2  
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
30,000 บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

 
4.ขั้นปรับปรุง,การ
ปฏิบัติงาน (Act) 
4.1 ติดตามการส่ง
โครงร่างนวัตกรรม
ประจำปีการศึกษา 
2564 ที่แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของ
วิทยากรภายในเดือน
มกราคม 2565 
4.2 ติดตามผลงาน
นวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ในคลินิก/
ชุมชน/สังคมใน พ.ศ 
2565 
4.3 ติดตามผลงาน
นวัตกรรมของอาจารย์
ให้ได้รับการจด
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรใน พ.ศ. 
2565 

348 



 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

4.4 ติดตามผลงาน
นวัตกรรมของอาจารย์
ให้ได้รับรางวัล
ระดับชาติใน พ.ศ. 
2565 
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ลำดับที่  50 โครงการสนับสนุนทนุสำหรับการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสโครงการ  FON-Res-S13.03 

ส่วนราชการ  กลุ่มสนับสนุนวจิัยและบริการวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 5 เร่งรดัการสร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมือเพื่อแสวงหาทุนจากภายนอก ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์
ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่5 เร่งรัดการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อแสวงหาทุนจากภายนอก 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน 
ดำเนิน 
งาน 

รายได้จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณใน
การผลิตผล 
งานวิจัยของ
อาจารย์ วพบ.
ตรัง ประจำปี
งบประมาณ 
2565 
 
 

จำนวนงบ 

ประมาณสนบั 

สนุนทุนวิจัยต่อ

จำนวนอาจารย์

ประจำ 

 

ขั้นเตรียมการ/
การวางแผน 
(Plan) 
1. ร่วมประชุม
วางแผน
ดำเนินการภายใน
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
2  ประสานงาน
จัดทำโครงการ 
 
ขั้นดำเนินงาน
(Do)  มดีังนี ้
1. ประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับ ประกาศ
การให้ทุนสนับ 
สนุนการผลติผล
งานวิจัย/
นวัตกรรมประจำปี
งบประมาณ 2565 

อาจารย์จำนวน  
44 คน 

ระยะที่ 1  
1.อาจารย์มีการ
ผลิตโครงการ 
วิจัยปีการศึกษา 
2564 ท่ีตอบ 
สนองแผนยุทธ์
ศาสตร์ชาติ  
ระยะที่ 2 
1.อาจารย์มี
โครงการวิจัยปี
การศึกษา 2564 
ได้รับทุนวิจยั
จากแหล่งทุน
ภายนอกใน
ปีงบประมาณ 
2565 อย่างน้อย
ร้อยละ 15  
 
 

1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ไตรมาสที่ 2  
-ค่าสนับสนุนทุน
สำหรับการ
ผลิตผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ 
จำนวน 
256,667 บาท 

ไตรมาสที่ 3  
-ค่าสนับสนุนทุน
สำหรับการ
ผลิตผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ 
จำนวน 
256,667 บาท 
 
ไตรมาสที่ 4  
-ค่าสนับสนุนทุน
สำหรับการ
ผลิตผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ 

    รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 
770,000 

บาท 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน 
ดำเนิน 
งาน 

รายได้จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

2. ประชาสัมพันธ์
แหล่งทุนวิจัยจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 
3. ประสานงาน
กับอาจารย์
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
ในการจัดทำโครง
ร่างวิจัยประจำปี
งบประมาณ 2565 
4. ติดตามการ
อนุมัติทุน
สนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัย
ประจำปี
งบประมาณ 2565  
5. ติดตามการ
อนุมัติทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก 

จำนวน 
256,666 บาท 

ไตรมาสที่ 2-4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
770,000 บาท 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน 
ดำเนิน 
งาน 

รายได้จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

 ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
(Check)  
โดยประเมินผล
จาก 
1. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
โครงการ 
2. ประเมินจำนวน
โครงการวิจัยทีร่ับ
การสนับสนุน
งบประมาณจาก
วิทยาลัยฯใน 
ปีงบประมาณ 
2565 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน 
ดำเนิน 
งาน 

รายได้จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ขั้นการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน  
( Act ) 
1. ติดตาม
โครงการวิจัยที่
ได้รับทุนสนับสนุน
จาก วิทยาลัยฯให้
ดำเนินการตาม
แผนที่กำหนด 
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ลำดับที่ 51 โครงการสนับสนุนการผลิตงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของบุคลากรและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน รหัสโครงการ FON-Res-S13.04 

ส่วนราชการ  กลุ่มสนับสนุนวจิัยและบริการวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่4 เร่งรัดการผลิตเผยแพร่ผลงานวิจยั ผลงาน
วิชาการ และนวัตกรมที่มีคณุภาพในระดับชาติหรืออาเซียน ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผน
กลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 4 เร่งรัดการผลติเผยแพร่ผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการและนวัตกรรมท่ีมีคณุภาพในระดับชาติและนานาชาติ 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ........................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง...................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการ
ผลิตผลงานสรา้ง 
สรรค์และนวตักรรม
ของบุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน 
 
 

ร้อยละของโครง
ร่างผลงานสร้าง 
สรรค์และ
นวัตกรรมทาง
สุขภาพและ
นวัตกรรมทีไ่ดร้ับ
งบประมาณ
สนับสนุนการ
ผลิตผล 

1.ขั้นเตรียมการ/
วางแผน(Plan) 
1.1 ร่วมประชุม
วางแผนดำเนินการ
ภายในกลุ่มวิจยัและ
บริการวิชาการเพื่อหา
แนวทางร่วมกัน 
1.2 ประสานงาน
จัดทำโครงการ 
 
2.ขั้นดำเนินงาน(Do) 
2.1 ประชาสัมพันธ์ 
การให้ทุนสนับสนุน
การผลิตผลงาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
2.2 ประสานงานกับ
บุคลากรและเจ้าหน้า 
ที่วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง ใน
การจัดทำโครงร่าง

บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ี 
วพบ.ตรัง 
จำนวน 12 
กลุ่มๆ ละ 4-5 
คน 

ผลงาน
นวัตกรรม
จำนวน 12 
ช้ินงาน 

 ต.ค. 64 – 
 ก.ย. 65 

   ไตรมาสที่ 2  
-ค่าสนับสนุน
การผลิตงาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมของ
บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน
จำนวน 13,880 
บาท  
 
ไตรมาสที่ 3  
-ค่าสนับสนุน
การผลิตงาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมของ
บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน
จำนวน 15,000 
บาท 

    รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 
43,880 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ผลิตผลงานสรา้ง 
สรรค์และนวตักรรม 
 2.3 ติดตามการ
อนุมัติทุนสนับสนุน
การผลิตผลงาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทางสุขภาพ
และนวัตกรรมด้าน 
 
 3. ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check) 
โดยประเมินผลจาก 
3.1 แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
โครงการ 
3.2 ประเมินจำนวน
โครงร่างผลงาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทีร่ับการ
สนับสนุนงบประมาณ

ไตรมาสที่ 4  
-ค่าสนับสนุน
การผลิตงาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมของ
บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน
จำนวน 15,000 
บาท 
 
 ไตรมาสที่ 2-4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
43,880 บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

จากวิทยาลัยฯใน
ปีงบประมาณ 2564 
 
4. ขั้นการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน (Act) 
 4.1 ติดตามโครงร่าง
ผลงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทีไ่ดร้ับทุน
สนับสนุนจากวิทยาลัย
ให้ดำเนินการตามแผน
ที่กำหนด 
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ลำดับที่  52 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ในระดับชาติและระดับนานาชาติและการนำไปใช้ประโยชน์ รหัสโครงการ   FON-Res-S14.01 

ส่วนราชการ กลุ่มสนับสนนุวิจัยและบริการวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่6 พัฒนาความร่วมมอืการผลติผล
งานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมร่วมกับสถาบันต่างประเทศ ของแผนยุทธศาสตร์ 
สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บคุคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่  6 พัฒนาความร่วมมือการผลติผล
งานวิจัยผลงานวิชาการและนวตักรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.......................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง..................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้อาจารย์
สามารถเตรียม
ต้นฉบับท่ีถูกต้องใน
การเผยแพร่หรือ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั/
ผลงานวิชาการใน
วารสารวิชาการ ใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 
2.เพื่อสนับสนุนทุน
สำหรับการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ     
3.เพื่อกระตุ้นให้มี
การส่งผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
วารสารระดับชาติ

1.ร้อยละของ
อาจารย์มีความรู้
ความเข้าใจ  เรื่อง
การเผยแพร่หรือ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั 
/ผลงานวิชาการ
อยู่ในระดับด ี
2.จำนวนเรื่องของ
อาจารย์มีการ
เผยแพรห่รือ
ตีพิมพ์ในวารสาร
วิชา การใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
3.จำนวนทุน
สำหรับการเผย 
แพร่ผลงานวิจยั 
ผลงานวิชาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ     

1.ขั้นเตรียมการ/
วางแผน(Plan) 
1.1 ประสานงานจัดทำ
โครงการ 
          
2.ขั้นดำเนินงาน(Do) 
วันท่ี 1 บรรยาย เรื่อง  
หลักการเขียน
ผลงานวิจัย/บทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสาร   
 ระดับชาติ ( เช้า )                              
บรรยาย  เรื่อง เทคนิค
การทบทวนวรรณกรรม
จากฐานข้อมูล ( บ่าย )
โดยอาจารย์ในวิทยาลยั 
วันท่ี  2 แบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติในการเขียน
ผลงานวิจัย/บทความ
วิชาการ ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ  

อาจารย์
จำนวน 44 
คน 

1.อาจารย์      
สามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในการ
เขียนบทความ
วิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ตรงตามความ
ต้องการของ
หน่วยงานและ
แหล่งตีพิมพ์
ผลงานยิ่งขึ้น  
2) อาจารย์ไดร้ับ
การสนับสนุน
ทุนในการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
ผลงานวชิาการ
ในระดับชาติ
และนานาชาติ

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

   ไตรมาสที ่1   
-ค่าสนับสนุน
การเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ 
ในระดับชาติ
และระดับ
นานาชาติและ
การนำไปใช้
ประโยชน์
จำนวน 37,500 
บาท 
  
ไตรมาสที่ 2  
-ค่าสนับสนุน
การเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ 
ในระดับชาติ
และระดับ
นานาชาติและ

    รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 
150,000 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

หรือนานาชาติ มาก
ยิ่งข้ึน 
4. เพื่อส่งเสรมิให้
อาจารย์มีการนำ
ผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการไปใช้
ประโยชน์แก่หน่วย 
งานภายนอกมากข้ึน 
 

4.จำนวนเรื่อง 
ของผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการที่
ได้นำไปใช้
ประโยชน์แก่
หน่วยงาน
ภายนอก 
 
 

วันท่ี  3 อภิปรายและ
สรุปในการเขียน
ผลงานวิจัย/บทความ
วิชาการ ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ (ต่อ) 
 
3.ขั้นสรุปผลและ
ประเมินผล (check) 
-ประเมินจำนวน
ผลงานวิจัยของอาจารย์
ที่เข้าร่วมโครงการฯทีม่ี
การส่งตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 
ภายในเดือน ธันวาคม 
2565 
 
4.ขั้นปรับปรุง,การ
ปฏิบัติงาน (Act) 
-ติดตามการตอบรับจาก
บรรณาธิการในวารสาร
ที่อาจารย์ที่เข้าร่วม

ตามที่วิทยาลยัฯ
จัดสรรให้    
3. อาจารย์มีการ
นำผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ
ไปใช้ประโยชน์
แก่หน่วยงาน
ภายนอกมากขึ้น 

การนำไปใช้
ประโยชน์
จำนวน 37,500 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 3  
-ค่าสนับสนุน
การเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ 
ในระดับชาติ
และระดับ
นานาชาติและ
การนำไปใช้
ประโยชน์
จำนวน 37,500 
บาท 
 
ไตรมาสที 4 
-ค่าสนับสนุน
การเผยแพร่

361 



 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

โครงการฯ ส่งผล
งานวิจัยไปเผยแพร่หรือ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ 
หรือการนำไปใช้
ประโยชน์ เป็นระยะ
พร้อมสอบถามปญัหา
อุปสรรค 

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ 
ในระดับชาติ
และระดับ
นานาชาติและ
การนำไปใช้
ประโยชน์
จำนวน 37,500 
บาท 
 
 ไตรมาสที่ 1-4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
150,000 บาท 
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ลำดับที่ 53 โครงการสนับสนุนการผลิต   เผยแพร่ และการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ รหัสโครงการ  FON-Res-S14.02 

ส่วนราชการ กลุ่มสนับสนนุวิจัยและบริการวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่6 พัฒนาความร่วมมอืการผลติผล
งานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมร่วมกับสถาบันต่างประเทศ ของแผนยุทธศาสตร์ 
สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บคุคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่6พัฒนาความร่วมมือการผลติผล
งานวิจัยผลงานวิชาการและนวตักรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.......................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง................................................................................             
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อเพ่ิมสมรรถนะ
ในการดำเนินการ
วิจัยเพื่อขอทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 
2.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการ
ดำเนินการเพื่อการ
เผยแพร่งานวิจยัใน
ระดับนานชาต ิ
3.เพื่อสนับสนุนการ
สร้างนวตกรรมของ
อาจารยส์ู่การรบั
รางวัลระดับชาติ
หรืออาเซียน 
4.เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
และคณุภาพ
งานวิจัยสู่การ
นำไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาสุขภาวะ
ชุมชนสังคม และ
หรือใช้ประโยชน์

1. จำนวนผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 
(2564-2568 = 1 
เรื่อง/ปี) 
2. จำนวนนวัตกรรม
ของอาจารย์ที่ไดร้ับ
รางวัลระดับชาติหรือ
อาเซียน 
 (2564-2568 = 1 
เรื่อง/ปี) 
3. ร้อยละของ 
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ หรือ
นวัตกรรม ท่ีนำไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาสุขภาวะของ
ชุมชนหรือสังคม
อาเซียน 

ขั้นเตรียมการ/การ
วางแผน (Plan) 
1.วิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินงานการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั 
นวัตกรรม ผลงาน
วิชาการ ของ
วิทยาลัยในรอบปีท่ี
ผ่านมา ปัญหาและ
อุปสรรคพร้อม
แผนการพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้อง  
2.สำรวจงานวิจัย 
นวัตกรรม  ผลงาน
วิชาการที่อยู่ระหว่าง
การผลิต 
3.สำรวจเวทีและ
แหล่งเผยแพร่
งานวิจัย นวตกรรม 

อาจารย์
จำนวน 40 
คน 

1.วิทยาลัยมี
ผลงานวิจัยท่ีใช้
ประโยชน์
ตอบสนอง
นโยบายและ
การพัฒนา
ชุมชน สังคม 
ระดับประเทศ 
2.วิทยาลัยมี
ช้ินงานนวตก
รรมที่เป็น
ผลงานของ
อาจารย์และใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนานักศึกษา 
สังคม ชุมชน 
3.วิทยาลัยมีเงิน
ภายนอก
สนับสนุน
อาจารย์ในการ

1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. 65 

   ไตรมาสที่ 1  
 -ค่าสนับสนุน
การผลิต   
เผยแพร่ และ
การนำ
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์
จำนวน 8,000 
บาท 
  
ไตรมาสที่ 2  
-ค่าสนับสนุน
การผลิต   
เผยแพร่ และ
การนำ
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์
จำนวน 8,000 
บาท 

    รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน 
32,000 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ระดับนโยบายของ
ประเทศ 
 
 
 
 
 

 (2564-2565 =30%, 
2566-2567 = 40% 
และ 2568 = 50%) 
4. จำนวนผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมทีไ่ดร้ับ
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร (2564-
2566 = 1 เรื่อง , 
2567-2568 = 2 
เรื่อง) 
5. จำนวนผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมที่กระทรวง
สาธารณสุขนำไปใช้ใน 
การกำหนดนโยบาย
หรือพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (2565-
2568 = 1 เรื่อง) 

งานวิชาการ ระดับ
นานาชาติ  
4.สำรวจและ
รวบรวมหน่วยงานท่ี
เป็นแหล่งทุน
สนับสนุนงานวิจัยท้ัง
ในและต่างประเทศ 
5.ศึกษา Theme 
การวิจัยและความ
ต้องการการใช้
ประโยชน์
ระดับประเทศและ
นานาชาติ  
6.ทบทวน
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยใน
มนุษย์และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประจำป ี
7.ออกแบบกิจกรรม
การสนับสนุน

ทำวิจัย
ระดับชาต ิ
4.วิทยาลัยได้รับ
การยอมรับใน
ด้านความ
เชี่ยวชาญด้าน
การวิจัย 
5.อาจารย์ของ
วิทยาลัยได้รับ
เชิญให้เป็น
วิทยากรด้าน
การวิจัย 
6.วิทยาลัยมี
เครือข่ายนักวิจัย
ทั้งระดับชาติ
และนานาชาต ิ
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 3  
-ค่าสนับสนุน
การผลิต   
เผยแพร่ และ
การนำ
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์
จำนวน 8,000 
บาท 
 
ไตรมาสที 4 
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 8,000 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 1-4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
32,000 บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

6. สัดส่วนของเงินทุน
วิจัยภายนอกต่อทุน
วิจัยภายใน  
(2564 = 10:90)  
(2565 = 15:85) 
(2566 = 20:80)  
(2567 = 25:75) 
(2568 = 30:70) 
7. จำนวนผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ และ
นวัตกรรมที่ทำร่วมกับ 
มหาวิทยาลยัหรือ
หน่วยงานใน
ต่างประเทศ (2564-
2568 = 1 เรื่อง) 
 

งานวิจัยเพื่อผลลัพธ์
ตามตัวช้ีวัดที่กำหนด
รายป ี
 
2. ขั้นดำเนินงาน
(Do)  มดีังนี ้
กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยใน
การตีพิมพ์ผลงาน
ระดับนานาชาต ิ
1.การพัฒนา
งานวิจัยเพื่อเผยแพร่
ในระดับนานาชาต ิ
2.เทคนิคการเขียน
โครงการวิจัยเพื่อขอ
ทุนระดับชาต ิ
3.การผลติผลงาน 
นวัตกรรมครบวงจร 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

กิจกรรมที่ 2 
ประชุมเชิงปฎิบัติ
การเพื่อพัฒนาผล
การพิจารณา
จริยธรรมการวจิัยใน
มนุษย ์
1.ทบทวนเกณฑ์การ
พิจารณา 
2.กิจกรรมประชุม
เพื่อพิจารณา
จริยธรรมวิจัยใน
มนุษย ์
กิจกรรมที่ 3 
การสนับสนุน
อาจารย์เพื่อการขอ
ทุนวิจัยภายนอก 
กิจกรรมที่ 4 
การสนับสนุน
อาจารย์และนักวิจัย
ในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับ
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

นานาชาติ และการ
จดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร 
 
ขั้นประเมนิผล 
(Check) 
1.ประเมินตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 7 
ตัวช้ีวัด ตาม
ข้อกำหนดใน KPI 
Template  
2.ประเมินผลผลิต
ของแต่ละกิจกรรม 
3.จัดทำรายงานผล
การประเมินและ
แนวทางการพัฒนา
เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ขั้นปรับปรุง (Act) 
นำผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ
จากกรรมการ 
บริหารวิทยาลัยมา
ปรับปรุงในแต่ละ
กิจกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการใหบ้ริการวิชาการด้วยการสานพลังของทุกภาคส่วน 

เพื่อสุขภาวะชุมชน ประเทศ และอาเซียนอย่างยั่งยืน 
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ลำดับที่  54 โครงการพัฒนาชุมชนเข็มแข็งและยั่งยืน (One College One Community) รหัสโครงการ FON-Ser-S16 

ส่วนราชการ  กลุ่มสนับสนุนวจิัยและบริการวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาศูนย์การฝึกอบรมและหน่วยบริการทาง
สุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน ของแผนยุทธศาสตร์ 
สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บคุคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่7 พัฒนาศูนย์บรกิารวิชาการให้ตอบสนอง
ความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ........................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง......................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อพัฒนาชุมชน

เข้มแข็ง ที่มุ่งเน้น

การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและผลลัพธ์ที่

ตอบสนองและสร้าง 

ประโยชน์แก่ชุมชน 

สังคม 

 

จำนวนชุมชน
เข้มแข็งที่มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและผลลัพธ์
ที่ตอบสนองและ
สร้างประโยชน์แก่
ชุมชน สังคม 
(2564-2568 = 1 
ชุมชน/ปี) 
 
 
 

ขั้นวางแผน (Plan) 
1. ศึกษาสถานการณ์
ปัญหาสุขภาพ และ
นโยบายของระบบ
สุขภาพระบบสุขภาพ
ของประเทศและ
อาเซียน 
2. สำรวจความ
ต้องการของชุมชนใน
การ พัฒนาและมุ่ง
สร้างความเข้มแข็ง
และประโยชน์แก่
ประชาชนในชุมชน 
3. จัดทำแผนพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็งตาม 
ความต้องการของ
ชุมชนร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1.ชุมชนบ้าน
หนอง ตรุด 
2.บุคลากร รพ.
สต.บ้านหนอง
ตรุด 5 คน 
3.บุคลากร อบต. 
หนองตรุด 5 คน 
4.กำนัน ต.หนอง
ตรุด 1 คน 
5.ผู้ใหญ่บ้าน 9 
คน 
6.ผู้แทนชุมชน
ตำบลหนองตรุด 
10 คน 
7.อสม. 10 คน 
8.อาจารย์
วิทยาลัยพยาบาล 
10 คน 
9.บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
3 คน 

1. วิทยาลัยมี
ชุมชนเข้มแข็งที่
เป็นที่ยอมรับ 
2.วิทยาลัยได้รับ
การยอมรับให้
เป็นส่วนหน่ึง
ของชุมชน 1 
วิทยาลัย 1 
ชุมชน 
3.นักศึกษาของ
วิทยาลัยมีแหล่ง
ฝึกท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เม.ย - มิ.ย. 
65  

   ไตรมาสที ่3  
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 
100,000 บาท 
 
ไตรมาสที่ 3 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
100,000 บาท 

    รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 

100,000 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

4. ออกแบบกิจกรรม
การพัฒนาตามความ 
ต้องการของชุมชน 
5.ประชุมวางแผน
การดำเนินงานกับผู้
เกี่ยว ข้องทุกภาค
ส่วน 
 
ขั้นดำเนินการ (Do) 
1. ดำเนินโครงการ
ตามแผนงานและ 
โครงการ 
2. สร้างระบบการ
ดำเนินงานท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 
3. ประชุมถอด
บทเรียนและสร้าง 
แนวปฏิบัติที่ดีในแต่
ละกิจกรรม 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

4. วิจัยเพื่อยืนยัน
ตรวจสอบความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 
5. นำผลการพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็งไป ใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนานักศึกษาผ่าน 
การเรยีนการสอนใน
รายวิชาและบทเรียน
ที่เกี่ยวข้อง 
 
ขั้นประเมนิผล 
(Check) 
1.ประเมิน
ความก้าวหน้าของ
โครงการทุก  
ไตรมาส 
2.ประเมินตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 1 
ตัวช้ีวัด ตาม
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ข้อกำหนดใน KPI 
Template 
3. ประเมินผลผลติ
ของแต่ละกิจกรรม 
4. จัดทำรายงานผล
การประเมินและ 
แนวทางการพัฒนา
เสนอต่อ
คณะกรรมการ 
บริหาร วิทยาลัย 
 
ขั้นปรับปรุง (Act) 
1. นำผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยมาปรับปรุง
ในแต่ละกิจกรรม 
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ลำดับที่  55 โครงการ อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง รุ่นที่ 35/2565 รหัสโครงการ FON-Ser-S17.01 

ส่วนราชการ  กลุ่มสนับสนุนวจิัยและบริการวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาศูนย์การฝึกอบรมและหน่วยบริการทาง
สุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน ของแผนยุทธศาสตร์ 
สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บคุคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่7 พัฒนาศูนย์บรกิารวิชาการให้ตอบสนอง
ความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ...................................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.............................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อให้ผู้บริหารมี
ความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะทางด้าน
บริหารจดัการ และ
บริหารงานได้อย่าง
มืออาชีพ 
2.เพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีด้านคณุธรรม 
จริยธรรม ม ี
จิตสำนึกในความ
รับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าท่ีและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.เพื่อเสรมิสรา้ง
ความสามัคคีและใช้
ความสามารถในการ
ความหลากหลาย
ของทีมงานในการ
ทำงานร่วมกัน และ
เป็นเครือข่ายการ

1. ร้อยละ 90 ผู้
เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินหลักสูตร
โดยประเมินจาก
แบบรายงานผล
การอบรบ
รายบุคคล 
2. ร้อยละ 95 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความพึงพอใจใน
การดำเนินการ
อบรมอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป โดย
ประเมินจากแบบ
ประเมินความพึง
พอใจ 
3. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ

ขั้นเตรียมการ(Plan) 
1.ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการจัด
อบรม 
2.ติดต่อประสานงาน
วิทยากร 
3.ประสานงานกับผู้เข้า
อบรมเตรียมตัวก่อนเข้า
รับการอบรม  
4.ประสานแหล่งฝึกใน
การฝึกภาคสนาม 
5..เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
เอกสารและสถานท่ีใน
การจัดการอบรม 
 
 ขั้นดำเนินการ(Do) 
1.ดำเนินการอบรม
ภาคทฤษฎี บรรยายและ
อภิปราย 

ข้าราชการ
กระทรวง
สาธารณสุข
ระดับ 

ผลงาน
นวัตกรรม
จำนวน 12 
ช้ินงาน 

ก.ค. 65     ไตรมาสที่ 4 
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าเดินทาง
วิทยากร 
3.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
4.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
จำนวน
1,659,500 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
1,659,500 
บาท 

   รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน 

1,659,500 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

บริหารงานในการ
ร่วมกันขับเคลื่อน
ภารกิจของ
กระทรวง
สาธารณสุข 
4.เป็นผู้มสีุขภาพ
กาย สุขภาพจติที่ดี
เหมาะกับบทบาท
หน้าท่ีผู้บริหาร 

เข้าใจในบทบาท
ผู้บริหารเพิ่มขึ้น
โดยประเมินจาก
แบบวัดก่อนและ
หลังการอบรม 
4. ผู้บริหารเป็น
แบบอย่างท่ีดีใน
การเป็นผูบ้ริหาร
ในองค์กร 

2.ดำเนินการฝึกอบรม
ภาคสนาม 
 
ขั้นประเมนิผล(Check) 
1.ดำเนินการประเมินผล
ระหว่างการอบรม 
2.การติดตามและ
ประเมินผลการอบรม
ระยะหลังการอบรม 
3.รายงานผลการ
ดำเนินการพัฒนา 
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ลำดับที่ 56 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 8 รหัสโครงการ    FON-Ser-S17.02 

ส่วนราชการ กลุ่มสนับสนนุวิจัยและบริการวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่7 พัฒนาศูนย์การฝึกอบรมและหน่วยบริการทาง
สุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน ของแผนยุทธศาสตร์ 
สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บคุคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่7 พัฒนาศูนย์บรกิารวิชาการให้ตอบสนอง
ความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ......................................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง................................................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการวิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. พัฒนาสมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพใน
การรักษาพยาบาล
แก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน 
2. พัฒนาทักษะ
พยาบาลวิชาชีพใน
การทำงานกับทีม 
สหสาขาวิชาชีพและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การพยาบาลผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 
3. พัฒนาสมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพใน
การรักษาพยาบาล
แก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน 

1. ร้อยละ 100 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีการ
พัฒนาสมรรถนะ
ในการรักษา 
พยาบาลแก่ผูป้่วย
ฉุกเฉิน  
2. ร้อยละ 100 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีการ
พัฒนาทักษะ
พยาบาลวิชาชีพใน
การทำงานกับ
ทีมสหสาขา
วิชาชีพและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องใน
การพยาบาล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน  
3. ร้อยละ 100 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีพัฒนา 

กิจกรรมที่ 1 
ระยะที่ 1 ขั้น
เตรียมการ/การ
วางแผน (Plan) 
1. ประชุม
คณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการจดัอบรม และ
พัฒนาหลักสตูร 
2. ติดต่อประสานงาน
วิทยากร 
3. ประชาสัมพันธ์
โครงการและรบัสมคัร
ผู้เข้าอบรม 
4. เตรียมวสัดุอุปกรณ์  
เอกสารและสถานท่ีใน
การจัดการอบรมและ
การอบรมแบบ
ออนไลน ์
 
 
 

-พยาบาลวิชาชีพ 
จำนวน 50 คน  
–วิทยากร จำนวน 
90 คน  
-คณะกรรมการ
ดำเนินงานจำนวน 
10 คน 
-ผู้ป่วยจำลอง 
จำนวน 60 คน 
รวม 210 คน 
 

มีการประชา 
สัมพันธ์ทั่วถึง 
มีผู้สนใจสมัคร
เข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่า 48 
คน 

7 ก.พ. 65 – 
10 มิ.ย. 65 

    ไตรมาสที่ 2  
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าเดินทาง
วิทยากร 
3.ค่าที่พัก
วิทยากร 
4.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 
1,317,500 บาท 
 
ไตรมาสที่ 3 
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าเดินทาง
วิทยากร 
3.ค่าที่พัก
วิทยากร 

   รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน

2,635,000 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการวิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

การจัดการข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ปัจจัย สาเหตุ 
คุณภาพของระบบ
บริการ การแลก 
เปลี่ยน เรียนรู้และ
ผลลัพธ์ในการ
รักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน 
4.ร้อยละ 40 ของ 
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
โครงการในระดับ
ดีขึ้นไป 

กิจกรรมที่ 2  
ขั้นดำเนินงาน (Do) 
1. อบรมภาคทฤษฎี 
โดยการบรรยาย
ออนไลน์ บรรยาย 
อภิปราย ในห้อง
ประชุม    
2. แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
ฝึก/ปฏบิัติใน
ห้องปฏิบัติการ  
3. อบรมหลักสูตร
เฉพาะ ณ คณะ
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยั สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต 
หาดใหญ่จังหวัด 
สงขลา 
4. แบ่งกลุ่มปฏิบัติจาก
สถานการณ์จำลองใน
ห้องปฏิบัติการ 

4.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน  
จำนวน 
1,317,500 บาท 
 

ไตรมาสที่ 2
และ3 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
2,635,000 

บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการวิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

5. แบ่งกลุ่มปฏิบัติใน
โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน 
และศูนยร์ับแจ้งเหตุ
และสั่งการ 
 
กิจกรรมที่ 3 
สรุปและประเมินผล
การดำเนินงาน 
(Check) 
1. ประเมินความรู้
ภาคทฤษฎีโดยการ
สอบ 
2. ประเมินความ 
สามารถภาคปฏิบัต ิ
3.ประเมินความรูร้วบ
ยอด (OSCE)    
 3.1ประเมินการ 
คัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน 
3.2 ประเมินปฏิบตัิการ
ดูแลผูป้่วยฉุกเฉิน 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการวิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3.3 ประเมินการส่งต่อ
ผู้ป่วยวิกฤตระหว่าง
โรงพยาบาล (Inter-
hospital care) 
3.4 ประเมินการการ
นำเสนอกรณีศึกษา
ผู้ป่วยรายกรณี (Case 
Conference) 
3.5 ประเมินการนำ 
เสนอการศึกษาผู้ป่วย
รายกรณี (Case 
Study) 
3.6 ประเมินความ 
สามารถในการสั่งการ
เบื้องต้น 
3.7 ประเมินความ 
สามารถในการทำ
หัตถการ 
3.8 ประเมินความ 
สามารถในการช่วยฟื้น
ชีวิต 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการวิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

4. ประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าอบรม 
5.ประเมินหลักสูตร
และวางแผนในการ
พัฒนา 
 
กิจกรรมที่ 4 
การปรับปรุงการัปฏิ
บัติงาน (Act) 
1. ปรับเนื้อหาหลักสูตร
ให้ทันสมัยและเข้ากับ
บริบทของพื้นที่บริการ
สุขภาพ 
2. นำข้อเสนอแนะจาก
การประเมินของผู้
อบรม แหล่งฝึก และ
วิทยากร มาปรับปรุง
หลักสตูรให้ดยีิ่งข้ึน 
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ลำดับที่ 57 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในสถานการณ์โควิด-19 รหัสโครงการ FON-Ser-S17.03 

ส่วนราชการ  กลุ่มสนับสนุนวจิัยและบริการวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่7 พัฒนาศูนย์การฝึกอบรมและหน่วยบริการทาง
สุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน ของแผนยุทธศาสตร์ 
สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บคุคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่7 พัฒนาศูนย์บรกิารวิชาการให้ตอบสนอง
ความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ......................................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.................................................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการวิชาการ 

รายได้จาก
วิจัยภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สามารถอธิบาย
หลักการนโยบายที่
เกี่ยวขอ้งกับระบบ
สุขภาพและการ
พยาบาลได ้
2.เพื่อใหผู้้เข้าอบรม
มีความรู้ เข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพเด็กใน
สถานการณ์โควดิ -
19 ได้ 
3. เพื่อใหผู้้เข้าอบรม
สามารถส่งเสริม
สุขภาพเด็กทั้ง
ทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม
ในสถานการณ์โควิด 
-19ได้ 

1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ
เด็กในสถานการณ์ 
โควิด-19 
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯมีความ
พึงพอใจใน
กิจกรรมทีไ่ด้รบั 

ขั้นเตรียมการ(Plan) 
1.รวบรวมข้อมลูและวาง
แผนการจดัโครงการ 
2.  ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน 
3. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 
ขั้นดำเนินการ(Do) 
1.ทำแบบทดสอบก่อน
เข้ารับการอบรมจำนวน 
10 ข้อ ผ่าน google 
form 
2.บรรยายและฝึกปฏิบตัิ
แบบออนไลน ์
ขั้นสรุปและประเมินผล
การดำเนินงาน  
โดยประเมินผลจาก 
1.ประเมินความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริม

1. พยาบาล
วิชาชีพ 
จำนวน 100 
คน 
2. ครูพี่เลี้ยงท่ี
ศูนย์พัฒนา
เด็กวัยก่อน
เรียน จำนวน 
20 คน 

1.ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ
เด็กใน
สถานการณ์โค
วิด-19 ได้ 
 2. ผู้เข้าอบรม
สามารถส่งเสริม
สุขภาพเด็กทั้ง
ทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ 
สังคมใน
สถานการณ์โค
วิด -19ได้ 
3.ผู้เข้าอบรมที
ทักษะในการจัด
กิจกรรมใน
สถานการณ์โค
วิด -19 ได้ 

มี.ค. 65     ไตรมาสที่ 2  
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าเดินทาง
วิทยากร 
3.ค่าที่พัก
วิทยากร 
4.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน จำนวน 
120,000 บาท 
 
ไตรมาสที่ 2 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
120,000 บาท 

   รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 

120,000 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการวิชาการ 

รายได้จาก
วิจัยภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
มีทักษะการจัด
กิจกรรมทีส่่งเสริม
การเรยีนรู้ของเด็ก
ในสถานการณ์โควิด 
-19 ได้ 
 
 

สุขภาพเด็กใน
สถานการณ์โควดิ -19 
หลังการอบรมจำนวน 
10 ข้อ 
2. ประเมินทักษะการจัด
กิจกรรมทีส่่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กใน
สถานการณ์โควดิ-19 
 
 ขั้นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน(Act) 
ติดตามการ 
1.ติดตามจำนวนการ
สมัครเข้าร่วมประชุมใน
โครงการฯ 
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ลำดับที่ 58 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน รหัสโครงการ  FON-Ser-S17.04 

ส่วนราชการ  กลุ่มสนับสนุนวจิัยและบริการวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่7 พัฒนาศูนย์การฝึกอบรมและหน่วยบริการทาง
สุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน ของแผนยุทธศาสตร์ 
สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บคุคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่7 พัฒนาศูนย์บรกิารวิชาการให้ตอบสนอง
ความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ....................................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง..............................................................................................            
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จากบริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความรู้ใน
การดูแลผู้ป่วย  
จิตเวชในชุมชน 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีแนวทางใน
การดูแลผู้ป่วย 
.จิตเวชในชุมชน 
 

1. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความรู้ในดูแลผู้ป่วย
จิตเวชในชุมชน 
2.ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุมมี
แนวทาง 
ในดูแลผู้ป่วยจิตเวชใน
ชุมชน 

ขั้นเตรียมการ
(Plan) 
1. ประชุม
คณะกรรมการ 
เพื่อวางแผนการจัด
อบรม 
2. ติดต่อประสาน 
งานวิทยากร 
3. ประสานงานกับผู้
เข้าอบรมเตรียมตัว
ก่อนเข้ารับการ
อบรม 
4. เตรียมวสัดุ
อุปกรณ์ เอกสาร
และสถานท่ีในการ
จัดการอบรม 
2. ขั้นดำเนินการ
(Do) 
1. ดำเนินการอบรม 
บรรยายและ

- พยาบาล
วิชาชีพ 
จำนวน  100 
คน 
- วิทยากร 
จำนวน 10 
คน 
- ผู้ดำเนิน
โครงการ 
จำนวน 5 คน 
รวม 115 คน 
 

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และ
แนวทางในการ
ดูแลผูป้่วยจิต
เวชในชุมชน 

ม.ค. - มี.ค. 
65 

    ไตรมาสที่ 2  
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าเดินทาง
วิทยากร 
3.ค่าที่พักวิทยากร 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ ์
5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 100,000 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 2  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จำนวน 100,000 
บาท  

   รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 
100,000 

บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จากบริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

อภิปราย แบบ
ออนไลน ์
 
3.ขั้นประเมินผล
(Check) 
1. ดำเนินการ
ประเมินผลระหว่าง
การอบรม 
2. การติดตามและ
ประเมินผลการ
อบรมระยะหลังการ
อบรม 
3. รายงานผลการ
ดำเนินการพัฒนา 
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ลำดับที่ 59 โครงการดูแลหญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง ภายใต้สถานการณ์โควิด รหัสโครงการ FON-Ser-S17.05 

ส่วนราชการ  กลุ่มสนับสนุนวจิัยและบริการวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่7 พัฒนาศูนย์การฝึกอบรมและหน่วยบริการทาง
สุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน ของแผนยุทธศาสตร์ 
สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บคุคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่7 พัฒนาศูนย์บรกิารวิชาการให้ตอบสนอง
ความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ....................................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง...............................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการวิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สามารถอธิบาย
หลักการนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับระบบ 
สุขภาพและการ
พยาบาลได้  
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่
มีภาวะเสี่ยงสูง 
ภายใต้สถานการณ์
โควิด 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สามารถส่งเสริม
สุขภาพการดูแล
หญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยงสูง 
ภายใต้สถานการณ์
โควิด 
 

1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแล
หญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยงสูง 
ภายใต้
สถานการณ์โควดิ 
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯมีความ
พึงพอใจใน
กิจกรรมทีไ่ด้รบั 

ขั้นเตรียมการ(Plan) 
1.รวบรวมข้อมลูและวาง
แผนการจดัโครงการ 
2.  ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน 
3. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
ขั้นดำเนินการ(Do) 
1.ทำแบบทดสอบก่อน
เข้ารับการอบรมจำนวน 
10 ข้อ ผ่าน google 
form 
2.บรรยายและฝึกปฏิบตัิ
แบบออนไลน ์
 
ขั้นสรุปและประเมินผล
การดำเนินงาน
(Check) 
โดยประเมินผลจาก 
1.ประเมินความรู้
เกี่ยวกับการการดูแล

1. พยาบาล

วิชาชีพ 

จำนวน 100 

คน 

 

1.ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับการการ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์
ที่มีภาวะเสี่ยงสูง 
ภายใต้
สถานการณ์โควดิ 
 2. ผู้เข้าอบรม
สามารถส่งเสริม
สุขภาพการดูแล
หญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยงสูง 
ภายใต้
สถานการณ์โควดิ 
 

 เม.ย.65     ไตรมาสที่ 3  
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าเดินทาง
วิทยากร 
3.ค่าที่พัก
วิทยากร 
4.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 50,000 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 3 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
50,000 บาท  

   รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน 
50,000 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการวิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

 
 

หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
เสี่ยงสูง ภายใต้
สถานการณ์โควดิ หลัง
การอบรมจำนวน 10 
ข้อ 
 
ขั้นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Act) 
1.ติดตามจำนวนการ
สมัครเข้าร่วมประชุมใน
โครงการฯ 
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ลำดับที่ 60 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รหัสโครงการ FON-Ser-S18 

ส่วนราชการ  กลุ่มสนับสนุนวจิัยและบริการวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่  7 พัฒนาศูนย์การฝกึอบรมและหน่วยบริการทาง
สุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียนของแผนยุทธศาสตร์ 
สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บคุคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่7 พัฒนาศูนย์บรกิารวิชาการให้ตอบสนอง
ความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.................................................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง........................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อพัฒนา
ศูนย์บริการวิชาการ
ให้ตอบสนองความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพของประเทศ
และอาเซยีน 
 

1. จำนวนศูนย์
ฝึกอบรมด้าน
วิชาการ/วิชาชีพท่ี
มีความเป็นเลิศ
ด้านการบริการ
วิชาการ  
(พ.ศ. 2564-2568 
= 1 ศูนย์/ปี) 
2. จำนวน
หลักสตูรฝึกอบรม
ใหม่ท่ีได้มาตรฐาน
และตอบสนอง
ความต้องการ
ระบบสุขภาพของ
ระดับชาตหิรือ
อาเซียน  
(พ.ศ. 2564-2568 
= 1 หลักสูตร/ปี) 
 

ขั้นวางแผน (Plan) 
1. วิเคราะห์
สถานการณ์ทาง
สุขภาพและความ
ต้องการพัฒนาหรือ
เสรมิศักยภาพด้าน
อุบัติเหตุฉุกเฉินในการ
ดูแลทุกมิติ ทุกกลุ่มวัย 
มุ่งเน้นพัฒนาคนเพื่อ
การช่วยเหลือด้าน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ต่อเนื่อง 
2. พัฒนาระบบการ
ช่วยเหลือด้าน
อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม้ี
ศักยภาพตาม
มาตรฐานบนพ้ืนฐาน
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
และมีความต่อเนื่องใน
การดูแลเมื่อมีการส่ง
ต่อ โดยอาศัยความ

1. บุคลากรทาง
การแพทย์ที่
ทำงานด้าน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
ในภาคใต ้
2. ศิษย์ปัจจุบัน
และศิษยเ์ก่า
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง 
หลักสตูร
พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตและ
หลักสตูรเฉพาะ
ทาง 
3. องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. ศูนย์ฯ มี
เครือข่ายที่
เข้มแข็ง 
2. มีการร่วมมือ
ระหว่าง
หน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. มีผลงานวิจัย
และนวตกรรม 
4. ศิษย์เก่าได้
รับขวัญและ
กำลังใจ 
5. เกิดการและ
เปลี่ยนเรียนรู้
และนำหลักฐาน
เชิงประจักษ์มา
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 

เม.ย. 65 - 
มิ.ย. 65 

   ไตรมาสที่ 3  
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
2.ค่าเดินทาง
วิทยากร 
3.ค่าที่พัก
วิทยากร 
4.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 
100,000 บาท 
 
 ไตรมาสที่ 3
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
100,000 บาท 

    รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 

100,000 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน การสร้าง
เครือข่ายท่ียั่งยืน และ
สร้างขวัญกำลังใจ
ให้กับเครือข่ายของ
ศูนย์ฯ 
3. พัฒนาวิจัย 
 นวัตกรรม และนำ
ความรู้ด้านการวิจัย
ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติ รวมทั้ง
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อ
พัฒนาแนวทางปฏิบัติ 
ขั้นดำเนินการ (Do) 
1. วางแผน กำหนด
แนวทาง และการ
บริหารงานให้บรรลุ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดของ
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ 
โดยกำหนดการ
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ประชุม เพื่อวางแผน 
ติดตามงาน เดือนละ 
1 ครั้ง 
2. ศูนย์ความเป็นเลิศฯ 
จะสนับสนุนทุนให้กับ
ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์
เก่าวิทยาลัยพยาบาล
ทั้งหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์บัณฑิตและ
หลักสตูรเฉพาะทางที่
สนใจทำหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับศูนย์
ความเป็นเลิศฯ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
การวิจัยให้มีทิศทาง
มากขึ้น และเป็นการ
สนับสนุนเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้าน
วิชาการและการสร้าง
เครือข่ายนักวิจัย
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ทางการพยาบาลที่จบ
จากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรังเพื่อ
ร่วมกันขบัเคลื่อนศูนย์
ความเป็นเลิศฯ 
3. เผยแพร่เทคโนโลยี
และการพัฒนาเชิง
พาณิชย์ ได้แก ่
1) จัดทำนวัตกรรม 
สื่อและคูม่ือเพื่อเป็น
แนวทางสำหรับ
ประชาชนและ
บุคลากรทางสุขภาพ
ในการช่วยเหลือดา้น
อุบัติเหตุฉุกเฉินที่
สอดคล้องกับบริบท
สังคมวัฒนธรรมไทย 
จังหวัดตรัง และใน
พื้นที่เขตเมืองและ
ชนบท โดยเผยแพร่
ผ่านสื่อและเว็ปไซต์
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ขององค์กร, จัดเวที
สาธารณะ มีหน่วยงาน
ภาคเอกชนมาร่วมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการ
ลงทุนและเชิงพาณิชย์
ในผลิตภัณฑ์หรือ
ผลงานนวัตกรรม ท่ี
สร้างขึ้น และเผยแพร่
โดยการตีพิมพ์ผลงาน
ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
2) นำนวัตกรรมและ
งานวิจัยมาประยุกต์ใช้
ที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพการดูแลด้าน
อุบัติเหตุฉุกเฉินทุก
กลุ่มในพื้นที่อย่างเป็น
ระบบ 
3) ร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานท่ี
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

เกี่ยวข้องกับการ
กำหนดนโยบายและ
งบประมาณ นำองค์
ความรู้การดูแลด้าน
อุบัติเหตุฉุกเฉินทีเ่ป็น
จุดแข็งไปเสริม
นโยบายหรือออกแบบ
เพื่อการจัดระบบ
บริการสุขภาพ ที่
สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคมวัฒนธรรม
ของจังหวัด 
4. พัฒนาบุคลากร 
ได้แก ่
1) การจัดเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ KM 
และ Journal club 
กำหนดให้เครือข่าย
วิจัยต้องจัดกิจกรรม
อย่างน้อย 1 เดือน/
ครั้ง (Journal club 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

หมายถึง กิจกรรม
แลกเปลีย่นทาง
วิชาการการเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
กลุ่ม เช่น การนำเสนอ
ผลงานวิจัยจากการ
ทบทวนบทความทาง
วิชาการในวารสาร 
หรืองานวิจัยท่ี
ดำเนินการอยูโ่ดยอาจ
เป็นการนำเสนอของ
อาจารย์ ศิษย์เก่า 
นักศึกษา หรือ
วิทยากรจากภายนอก, 
Knowledge 
management 
หมายถึง การรวบรวม
องค์ความรู้ที่กระจดั
กระจายอยู่ในตัว
บุคคล องค์การ หรือ
ชุมชน มาจัดระเบียบ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

พัฒนา แล้วจัดเก็บให้
อย่างระบบ และนำไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติ) 
2) ดูงาน, อบรม, 
สัมมนาท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ จดั
ประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ินานาชาติ 
1 ครั้งใน 5 ปี ดูงานใน
ประเทศ/ต่างประเทศ 
ปีละ 1 ครั้ง 
 
ขั้นประเมนิผล 
(Check) 
1.ประเมินความ 
ก้าวหน้าของโครงการ
ทุก ไตรมาส 
2.ประเมินตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 2 ตัวช้ีวัด 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ตามข้อกำหนดใน KPI 
Template 
3. ประเมินผลผลติ
ของแต่ละกิจกรรม 
4. จัดทำรายงานผล
การประเมินและ แนว
ทางการพัฒนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการ 
บริหาร วิทยาลัย 
 
ขั้นปรับปรุง (Act) 
1. นำผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ จาก
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยมาปรับปรุง
ในแต่ละกิจกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหาร 

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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ลำดับที่  61 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รหัสโครงการ   FON-Adm-S28 

ส่วนราชการ  กลุ่มอำนวยการ  หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 
ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้คา่นิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.................................................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.........................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์แผน 
กลยุทธ์ พ.ศ.2564- 
2568 และ
แผนปฏิบัติการ   
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566                    
2.เพื่อให้บุคลากรได้
เข้าใจในแนวทางแผน
กลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ  
 
 
 

1.ร้อยละ 90 
ผู้เข้าร่วม
โครงการมสี่วน
ร่วมในการ 
วิเคราะห์แผน 
กลยุทธ์ พ.ศ.
2564-2568 และ
แผนปฏิบัติการ 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2566   
2.ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มเีข้าใจ 
และสามารถ
วิเคราะหค์วาม
สอดคล้องของ
แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการได ้           

กิจกรรมที่ 1  
ระยะที่ 1. 
1. ขั้นเตรียมการ/
วางแผนงาน (Plan) 
1.1  จัดทำโครงการ
เพื่อขออนุมัติ 
1.2ประชาสัมพันธ์
อาจารย์ บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
1.3จัดเตรยีมเอกสาร 
ข้อมูลในการประชุม 
 
2.ขั้นดำเนินงาน 
(Do) 
2.1บรรยาย 
2.2อภิปราย 
2.3 แบ่งกลุ่ม 
2.4 นำเสนอและสรุป 
2.5 สรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการ 

1.บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี 
ตรัง จำนวน   51   
คน 
2.วิทยากร   
จำนวน 4  คน 
3.ผู้จัดโครงการ              
จำนวน 2 คน 
รวมทั้งหมด    
57 คน 

1. วิทยาลัยฯ มี
แผนปฏิบัติการ 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2566  ที่
สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
สถาบันพระบรม
ราชชนก  
สถาบันอุดมศึก
ษาเฉพาะทางใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 – 
2567  ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งท่ี 
1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และ
แผนยุทธศาสตร์ 
คณะพยาบาล

ระยะที่ 1 
(พ.ค. 65, มิย.
65)  
 
  
 
 
 
 

   ไตรมาสที่ 3 
1.ค่าอาหาร
2.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์
จำนวน 
50,000 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 3
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน 
50,000 
บาท 

    รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 
50,000 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3.ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check) 
 3.1 การมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการ
จัดทำแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ 
3.2 ความสอดคล้อง
ของแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ    
 3.3 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สิ่งที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ 
 
 4.ขั้นการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 
(Act) 
ปรับปรุงและวาง
แผนการดำเนินการ
โครงการ เพื่อให้

ศาสตร์ สถาบัน
พระบรมราช
ชนก  พ.ศ.
2563-2567 
2.วิทยาลัยฯ มี
การจัดสรร
งบประมาณที่
ตอบสนองต่อ
แผนปฎิบัติการ 
ประจำปี
งบประมาณ                                          
พ.ศ. 2565               
3.ร้อยละ 100
ของบุคลากรทุก
ระดับมีส่วนร่วม
ในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 
ประจำปี
งบประมาณ                
พ.ศ. 2566    
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

บรรลเุป้าหมายที่
กำหนดไว ้
ระยะที่ 2 
ขั้นเตรียมการ/
วางแผนงาน (Plan) 
1.1ประชาสัมพันธ์
แจ้งการส่งราย 
ละเอียดแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ  
 
 2.ขั้นดำเนินงาน 
(Do) 
2.1 จัดทำเล่มแผน 
กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ 
2.2 ประชาสัมพันธ์
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
อาจารย์ บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

2.3 จัดเตรียมเอกสาร 
ข้อมูลส่งคณะ
พยาบาลศาตร ์
 
3..ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check) 
สรุปผลการประชุมทั้ง 
2 ระยะ 
 
4.ขั้นการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 
(Act) 
 ปรับปรุงและวาง
แผนการดำเนินการ
โครงการ เพื่อให้
บรรลเุป้าหมายที่
กำหนดไว ้
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ลำดับที่ 62 โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ  (Faculty Practice) รหัสโครงการ    FON-Adm-S21.01 

ส่วนราชการ  กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่8 ยกระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากรของ
สถาบันให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือระดับอาเซียน ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกล
ยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่8 ยกระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารย์
ให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและอาเซียน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง......................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อสนับสนุนให้
อาจารย์ประจำ
หลักสตูรได ้
เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติ
ในคลินิก (Faculty 
Practice) 
2.เพื่อส่งเสรมิให้
อาจารย์มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาพร้อมเขา้สู่การ
เลื่อนระดับตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการ 
มีการเพิ่มพูน 
ทักษะปฏิบัต ิ
ในคลินิก (Faculty 
Practice)  
(ปีงบ 2564-2568 
= ร้อยละ 100/ปี) 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1. สำรวจความ
ต้องการในการเพิ่มพูน
ทักษะปฏิบัติในคลินิก 
(Faculty Practice) 
ของอาจารย์ประจำ
หลักสตูร  
2.จัดทำแบบฟอร์ม
การวางแผนและ
รายงานผลการเพิ่มพูน
ทักษะปฏิบัติในคลินิก 

(Faculty Practice) 
ของอาจารย์ประจำ
หลักสตูร 
 
ขั้นดำเนินการ (Do) 
1. วิเคราะห์จำนวน
อาจารย์และหน่วยงาน
ที่อาจารย์ต้องการไป
เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติ

อาจารย์ 44 
คน 

1. แฟ้มบันทึก
รายงาน one 
page ผลการ
เพิ่มพูนทักษะ 
ปฏิบัติในคลินิก 
(Faculty 
Practice) ของ 
อาจารย์รายบุคคล 
2.ผลผลิตของการ
เพิ่มพูนทักษะ
ภาคปฏิบตัิของ
อาจารย์ในรูปของ
แนวปฎิบัติที่ดี
ทางการพยาบาล
หรือผลงานวิจัย 
3.อาจารย์ประจำ
หลักสตูรของ
วิทยาลัยมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ 
และทักษะปฏิบตัิ
เฉพาะสาขา 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

ไตรมาสที่ 2 
-ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
จำนวน 
2,500 บาท 
 
ไตรมาสที่ 3 
-ค่าใช้จ่าย
อื่นๆจำนวน 
2,500 บาท 
 
ไตรมาสที่ 4 
-ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
จำนวน 
2,500 บาท 
 
 
 
 

       รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 
7,500 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ในคลินิก (Faculty 
Practice) 
2. ประสานหน่วยงาน
ต้นสังกัดของหน่วย
(ward) ที่เพ่ิมพูน
ทักษะปฏิบัติในคลินิก 
(Faculty Practice) 
(MOU ถ้ามี) 
3.วิเคราะหส์รุป
แผนการเพิม่พูนทักษะ
ปฏิบัติในคลินิก 
(Faculty Practice) 
ของอาจารย์รายบุคคล
ในประเด็นคา่ใช้จ่าย 
และผลผลิต  
4. สนับสนุนและ
อำนวยความสะดวก 
เพื่อให้อาจารย์ไป
เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติ
ในคลินิก (Faculty 
Practice) ได้แก่ 

พร้อม เข้าสู่การ
เลื่อนระดับ
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ไตรมาสที่ 
2- 4 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน 

7,500 บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

เอกสารคำขอเดินทาง
ไปราชการ การ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การเพิ่มพูนทักษะ
ปฏิบัติในคลินิก 
(Faculty Practice) 
 
ขั้นประเมนิผล 
(Check) 
1. ติดตามผลการ
ดำเนินงานได้แก่
หลักฐานการปฏิบัติ 
ช่ัวโมงการปฏิบัตติาม
ไตรมาส 
2.ประเมินตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 1 ตัวช้ีวัด 
ตามข้อกำหนดใน KPI 
Template  
3.ประเมินผลผลิตของ
แต่ละกิจกรรม 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

4.จัดทำรายงานผล
การประเมินและแนว
ทางการพัฒนาเสนอ
ต่อคณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
 
ขั้นปรับปรุง (Act) 
1.นำผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจาก
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยมาปรับปรุงใน
แต่ละกิจกรรม 
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ลำดับที่ 63 โครงการส่งเสริมการเลื่อนระดับทางวิชาการ (ผศ.)  รหัสโครงการ   FON-Adm-S21.02 

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./
แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้คา่นิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ................................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง...........................................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อสนับสนุน
ให้บุคลากรสาย 
วิชาการเลื่อน
ระดับทางวิชาการ 
ตามเกณฑ์ที่
กำหนด  
 
 

ร้อยละของจำนวน
อาจารย์ใน 
วิทยาลัยมตีำแหน่ง
ทางวิชาการ  
(2565=ร้อยละ 15)  
(2566=ร้อยละ 30)  
(2567=ร้อยละ 45) 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1. สำรวจความต้องการ
ใน เลื่อนระดับทาง
วิชาการของบุคลากร 
2. ทบทวนระบบกลไก
และกฎหมายระเบยีบ 
คุณสมบัติ และอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการเลื่อน
ระดับทางวิชาการ (ผศ. 
รศ. ศ.) ท่ีคณะพยาบาล
ศาสตร์สถาบันพระบรม
ราชชนกกำหนด 
ขั้นดำเนินการ (Do) 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ช้ีแจงแนวปฎิบัติในการ
ทำผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอเลื่อนระดับทาง
วิชาการ 
2.อำนวยความสะดวกใน
การส่งผลงานเพื่อขอ
เลื่อนระดับทางวิชาการ 

อาจารย์
จำนวน 44 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยมี
อาจารย์ประจำ 
หลักสตูรที่มี 
ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ไตรมาสที่ 2 
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 16,667 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 3 
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 16,667 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 4  
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 16,666 
บาท 
 

       รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน 
50,000 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3.ติดตามผลการ
ประเมิน ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ที่ขอเลื่อน
ระดับ 
4.แจ้งผลการประเมิน
และดำเนินการจดัทำ
การเลื่อนระดับตาม
ระเบียบวิธีท่ีสบช.
กำหนด 
 
ขั้นประเมนิผล 
(Check) 
1.ประเมินตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 1 ตัวช้ีวัด 
ตามข้อกำหนดใน KPI 
Template  
2.ประเมินผลผลิตของ
แต่ละกิจกรรม 
3.จัดทำรายงานผลการ
ประเมินและแนว
ทางการพัฒนาเสนอต่อ

ไตรมาสที่ 2-4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
50,000 บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัย 
 
ขั้นปรับปรุง (Act) 
1.นำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยมาปรับปรุงใน
แต่ละกิจกรรม 
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ลำดับที่ 64 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางวิชาการและวิชาชีพ รหัสโครงการ    FON-Adm-S21.03 

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่  8 ยกระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากรของ
สถาบันให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือระดับอาเซียนของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์
ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่  8 ยกระดับความเช่ียวชาญของคณาจารย์
ให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและอาเซียน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.......................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้
บุคลากรพัฒนา
ตนเองทางวิชาการ
และวิชาชีพตาม
แผนพัฒนาท่ีกำหนด 
2.เพื่อกำกับติดตาม
การพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละของ
บุคลากรไดม้ีการ
ติดตามการพัฒนา
ตนเอง   
2.ร้อยละของ
บุคลากรไดม้ีการ
พัฒนาตนเอง   
3.ร้อยละของ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
ขั้นตอนเตรียมการ
วางแผน (Plan) 
1.วางแผนจัดทำ
โครงการ 
2.ติดต่อประสานงาน
เรื่องวิทยากรและ
สถานท่ี 
3.ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 
ขั้นดำเนินงาน (Do) 
1.ดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล
การดำเนินงาน 
(Check) 

- อาจารย์  
จำนวน 44 
คน 
 - เจ้าหน้าท่ี
สายสนบัสนุน  
จำนวน 51 
คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีข้อมูลกำกับ
ติดตามการ
พัฒนาตนเอง
ของบุคลากร 
-บุคลากรมีการ
พัฒนาตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

ไตรมาสที่ 1  
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 5,000 
บาท 
ไตรมาสที่ 2 
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 64,593 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 3   
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 87,393 
บาท 
 
 

       รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน 
245,753 

บาท 

420 



 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.ประเมินสิ่งที่ไดเ้รียนรู้
จากการทำกิจกรรม โดย
เขียนสรุปการเรียนรู้และ
แนวทางการนำมา
พัฒนางานท่ีรับผิดชอบ 
 
ขั้นตอนการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน (Act) 
1.นำสิ่งท่ีได้จาก
โครงการมาประยุกต์ใช้
ในการทำงานและ
ชีวิตประจำวัน เพื่อให้มี
การทำงานในองค์กร
อย่างมีความสุข 
2.นำผลการประเมิน
โครงการทีไ่ด้มาพัฒนา
เพื่อจัดกิจกรรมต่อไป 
 

ไตรมาสที่ 4   
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวน 88,767 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 1-4  
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
245,753 บาท 
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ลำดับที่ 65 
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่สายสับสนุน ในการใช้สารสนเทศที่ทันสมัยให้มี

ประสิทธิภาพ  
รหัสโครงการ FON-Adm-S21.04 

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./
แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่  10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้คา่นิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อให้อาจารย์ 
บุคลากร และ
เจ้าหน้าท่ีสายสนับ 
สนุนมีความรู้ ทักษะ
ในการใช้สารสนเทศ 
2.เพื่อให้อาจารย์ 
บุคลากร และ
เจ้าหน้าท่ีสายสนับ 
สนุนมีความพึ่งพอใจ
ในการใช้งาน
สารสนเทศ  
3.เพื่อให้อาจารย์ 
บุคลากร และ
เจ้าหน้าท่ีสายสนับ 
สนุนนำข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ใน
การทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1.เพื่อให้อาจารย์ 
บุคลากร และ
เจ้าหน้าท่ี มีความ
พึ่งพอใจในการใช้
งานสารสนเทศ 
ร้อยละ 80 
2.อาจารย์ 
บุคลากร และ
เจ้าหน้าท่ี นำ
ข้อมูลสารสนเทศ
มาใช้ในการทำงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อย
ละ 80 
3.ร้อยละของ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ 
 

1. ขั้นเตรียมการ/
การวางแผน 
(Plan) 
1.1 วางแผนจัดทำ
โครงการ 
1.2 เสนอโครงการ
และงบประมาณต่อ
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง  
เพื่ออนุมัต ิ
1.3 ประชาสัมพันธ์
และสนบัสนุนให้
อาจารย์เข้าร่วม
โครงการ 
1.4 ติดต่อวิทยากร
และจัดเตรียมวสัดุ 
อุปกรณ์ สถานท่ี 
โสตทัศนูปกรณต์่าง 
ๆ สำหรับการอบรม  

อาจารย์ บุคลากร 
และเจา้หน้าท่ี 
จำนวน 95 คน 

อาจารย์ 
บุคลากร และ
เจ้าหน้าท่ี มี
ความพึ่งพอใจ
ในการใช้งาน
สารสนเทศ 
และนำ
โปรแกรม MS 
Office มาใช้ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ม.ค. 65 - 
มี.ค. 65  

ไตรมาสที่ 2 
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
3.ค่าตอบแทน
วิทยากร 
4.ค่าอาหาร
จำนวน 
36,000 บาท  
 
ไตรมาสที่ 2 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
36,000 บาท 

       รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 
36,000 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

4.เพื่อให้อาจารย์ 
บุคลากร และ
เจ้าหน้าท่ีสายสนับ 
สนุนสามาถรถใช้
โปรแกรม Ms 
office ได้อย่าง
ถูกต้อง  
 

2. ขั้นดำเนินงาน 
(Do) 
2.1 อภิปราย  
2.2 แบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติ  
 
3. ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
(Check)  
โดยประเมินผลจาก 
3.1 แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.2 แบบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

 4. ขั้นการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 
(Act)  
หากโครงการไม่
บรรลผุลตามดัชนีช้ี
วัดความสำเร็จ มี
แนวทางปรับปรุง
ดังนี้  
4.1 วิเคราะห์หา
สาเหตุ ปัญหา และ
อุปสรรค ท่ีทำให้
โครงการไม่บรรลผุล
ตามดัชนีช้ีวัด
ความสำเร็จที่ตั้งไว้ 
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ลำดับที่ 66 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนผลิตงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม. รหัสโครงการ   FON-Adm-S21.05 

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./
แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้คา่นิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.......................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อให้บุคลากร
และเจา้หน้าท่ีสาย
สนับสนุนท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้ 
ความเข้าใจในการ
เขียนโครงร่างการ
ผลิตงานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 
2. เพื่อให้บุคลากร
และเจา้หน้าท่ีสาย 
สนับสนุนท่ีเข้าร่วม
โครงการผลติงาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทีต่รงกับ
ประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในงานท่ี
รับผิดชอบ 
3. เพื่อให้บุคลากร
และเจา้หน้าท่ีสาย
สนับสนุนท่ีเข้าร่วม

1. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ในการ
ผลิตงาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
2. ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
นำนวัตกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
3. .ร้อยละของ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ 

ระยะที่ 1 

1. ขั้นเตรียมการ/

วางแผนงาน (Plan) 

1.1 ประสานงานจัดทำ

โครงการ 

1.2 ร่วมประชุมวางแผน

ดำเนินการ 

1.3  ประชาสัมพันธ์

บุคลากรสายสนับสนุน

ทุกท่าน  

1.4  จัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

2. ขั้นดำเนินงาน (Do) 

2.1  บรรยาย  

2.2  อภิปราย 

 

1.บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง
จำนวน 43     
คน 
2. วิทยากร
จำนวน 13  คน 
3. ผู้จัดโครงการ 
จำนวน 2  คน 
รวมจำนวน     
58   คน 

บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน มี
ความรู้ความ
เข้าใจการผลิต
งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม                
และได้
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ใหม่
เพื่อพัฒนางาน
ให้ดีขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 

 ระยะที่ 1 
(ม.ค. 65) 
 

ไตรมาส ท่ี 2  
ระยะที่ 1  
1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สำหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้จัดการโครงการ
และวิทยากร  
2. ค่ากระดาษ A4  
3. ค่าถ่ายเอกสาร  
4. แฟ้มซองสอด A4 
15 แฟ้มๆ  
5. หมึกพิมพ์ 85A 
จำนวน 1 หลอด  
จำนวน. 5,490  
บาท 

       รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น

จำนวน 

8,240 

บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

โครงการนำงาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้และ
แก้ไขปัญหาการ
ทำงานท่ีเกิดขึ้นใน
องค์กร 
 
  ระยะที่ 2 

2.3  นำเสนอและ

วิพากษ์งานสร้างสรรค์

และนวัตกรรม  

2.4  สรุปผลการ

ดำเนินงานโครงการ 

 

3. ขั้นสรุปและ

ประเมินผลการ

ดำเนินงาน (Check) 

1.บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง
จำนวน 43     
คน 
2. วิทยากร
จำนวน 13  คน 
3. ผู้จัดโครงการ 
จำนวน 2  คน 

บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุนได้ 
นำเสนอผลงาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม                
และได้รับการ
วิพากษ์ผลงาน
สร้างสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 
จาก
คณะกรรมการ
วิพากษ์ เพื่อ

19 พ.ค.65 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ไตรมาสที่ 3 
1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สำหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้จัดการโครงการ
และวิทยากร  
2. ค่ากระดาษ A4  
3. ค่าถ่ายเอกสาร 
จำนวน 2,750 บาท 
 
ไตรมาสที่ 2 และ 3                                                                            
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3.1 ประเมินความรู้ 

ความเข้าใจและการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรใน

การจัดทำงานสร้างสรรค์

นวัตกรรม    

3.2 ประเมินการนำ

เสอนผลงานสร้างสรรค์

และนวัตกรรมของ

บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี

สายสนบัสนุน 

ปีงบประมาณ 2565 

3.3 แบบประเมิน

ติดตามโครงการ 

 

4.ขั้นการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน (Act) 

ติดตามการส่งโครงรา่ง

นวัตกรรมการผลิตงาน

รวมจำนวน     
58   คน 

นำไปพัฒนา
ผลงานฯและ
พัฒนางานให้ดี
ขึ้น   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวน 8,240 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

สร้างสรรค์และ

นวัตกรรมปีงบประมาณ 

2565 ที่แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของ

วิทยากร และนำผลการ

ประเมิน การดำเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค มา

พิจารณาปรับปรุงและ

วางแผนหาแนว

ทางแก้ไข เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายที่กำหนดไว ้
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ลำดับที่  67 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รหัสโครงการ   FON-Adm-S21.06 

ส่วนราชการ  กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่   12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./
แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่   10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบนั 

    โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 

    โครงการตามนโยบาย เร่ือง.......................................................................              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431 



 

 

 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

ร้อยละของ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ 

ขั้นตอนเตรียมการ
วางแผน (Plan) 
1.วางแผนจัดทำ
โครงการ 
2.ติดต่อประสานงาน
เรื่องวิทยากรและ
สถานท่ี 
3.ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 
ขั้นดำเนินงาน (Do) 
1.ดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล
การดำเนินงาน (Check) 
1.ประเมินสิ่งที่ไดเ้รียนรู้
จากการทำกิจกรรม โดย
เขียนสรุปการเรียนรู้และ

อาจารย์ 
จำนวน 44 
คน  
เจ้าหน้าท่ี 
จำนวน 51 
คน 

บุคคลากรมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏบัติ
ราชการ 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ไตรมาสที่ 1  
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน 5,000 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 2  

1.ค่าวัสดุ

อุปกรณ์  

2.ค่าใช้จ่าย

อื่นๆ. 

3.ค่าอาหาร

จำนวน 

64,590 บาท 

       รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 
245,747 

บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

แนวทางการนำมา
พัฒนางานท่ีรับผิดชอบ 
 
ขั้นตอนการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Act) 
1.นำสิ่งท่ีได้จาก
โครงการมาประยุกต์ใช้
ในการทำงานและ
ชีวิตประจำวัน เพื่อให้มี
การทำงานในองค์กร
อย่างมีความสุข 
2.นำผลการประเมิน
โครงการทีไ่ด้มาพัฒนา
เพื่อจัดกิจกรรมต่อไป 

 

 

ไตรมาสที่ 3  

1.ค่าวัสดุ

อุปกรณ์  

2.ค่าใช้จ่าย

อื่นๆ. 

3.ค่าอาหาร

จำนวน 

87,390 บาท 

 

ไตรมาสที่ 4  

1.ค่าวัสดุ

อุปกรณ์  

2.ค่าใช้จ่าย

อื่นๆ. 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

3.ค่าอาหาร

จำนวน 

88,767 บาท 

ไตรมาสที่ 1-4 

รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 

245,747 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434 



 

 

 

 

 

ลำดับที่ 68 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนด้านทกัษะภาษาอังกฤษ 

รหัสโครงการ    FON-Adm-S21.07 

ส่วนราชการ  กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่   12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 
ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่  10พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุนสามารถนำ
ทักษะภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในการทำงาน
ได ้
2.อาจารย์มีความรู้
ความสามารถใน
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
 

1.ร้อยละ80 ของ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน               
สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษใน
การปฏิบัติงานได ้
2.ร้อยละของ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ 
 

กิจกรรมที่ 1 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
ขั้นตอนเตรียมกร
วางแผน (Plan) 
1.วางแผนจัดทำ
โครงการ 
2.ติดต่อประสานงาน
เรื่องวิทยากรและ
สถานท่ี 
3.ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 
ขั้นดำเนินงาน (Do) 
1.บรรยาย 
2.แบ่งกลุ่มปฏิบัต ิ

เจ้าหน้าท่ีสาย

สนับสนุนจำนวน 

51  คน 

 

เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน
สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษใน
การปฏิบัติงาน
ประจำ 

ม.ค. 65 - 
มี.ค. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ไตรมาสที่ 2 
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน 
1,820 บาท 
 
ไตรมาสที่ 2 
รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น
จำนวน 

1,820 บาท 
 

 
 
 

       รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น

จำนวน 

1,820 

บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 

กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check) 
1.ประเมินการเข้าร่วม
พัฒนาของบุคลากร
โดยใช้แบบประเมิน : 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
2.ประเมินผลสิ่งที่ได้
เรียนรูจ้ากการทำ
กิจกรรม โดยเขยีน
สรุปการเรยีนรู้ และ
แนวทางการนำมา
พัฒนางานท่ี
รับผิดชอบ 
3.ประเมินความพึง
พอใจหลังสิ้นสดุ
โครงการ 
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ลำดับที่ 69 โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรสมรรถนะสูง รหัสโครงการ FON-Adm-S21.08 

ส่วนราชการ  กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่  12  พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./
แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่  10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้คา่นิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.......................................................................              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

438 



 

 

 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของ
บุคลากรภายใต้
ค่านิยม “พอเพียง มี
วินัย  สุจริต จติอาสา” 
2.เพื่อส่งเสรมิการ
สร้างจิตสำนึก 
ของบุคลากรในการ
ต่อต้านการ 
ทุจริตในกิจการของ
ภาครัฐและค่านยิม 
MOPH 

ร้อยละของบุคลากรที่
มีผลการประเมิน
ความสุขใน 
การทำงานเพิ่มขึ้น  
(2564 = ร้อยละ 62) 
(2565 = ร้อยละ 64) 
(2566 = ร้อยละ 66) 
(2567 = ร้อยละ 68) 
(2568 = ร้อยละ 70) 

ขั้นตอนเตรียมการ
วางแผน (Plan) 
1.วิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินงานในรอบปี
ที่ผ่านมา ปัญหา
อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข 
2.ออกแบบกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความสุข
ของบุคลากรภายใต้
ค่านิยม “พอเพียง มี
วินัย  สุจริต  
จิตอาสา” และสร้าง
จิตสำนึกของ
บุคลากรในการ
ต่อต้านการ 

บุคลากร  
95 คน 

1.บุคลากรมี

คุณภาพชีวิต

และความสุข

ภายใต้ค่านิยม 

“พอเพียง มี

วินัย  สุจริต 

จิตอาสา” 

 

ม.ค. 65 – 
ก.ย 65 

ไตรมาสที่ 2  
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน 3,400 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 3 
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน 3,300 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 4  

       รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน 
10,000 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ทุจริตในกิจการของ
ภาครัฐและค่านยิม 
MOPH 
3. ติดต่อประสาน 
งานเรื่องวิทยากร
และสถานท่ี 
4.จัดทำเครื่องมือ
หรือระบบการ
ประเมินระดับ
ความสุขในการ
ทำงานของบุคลากร 
 
ขั้นดำเนินงาน 
(Do) 
1. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 2. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ความสุข ภายใต้
ค่านิยม “พอเพียง มี

1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน 3,300 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 2-4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
10,000 บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

วินัย  สุจริต จติ
อาสา” และสร้าง
จิตสำนึกของ
บุคลากรในการ
ต่อต้าน 
การทุจริตในกิจการ
ของภาครัฐและ
ค่านิยม MOPH 
3.จัดให้บุคลากรทุก
คนเข้าประเมิน
ความสุขตามระบบที่
กำหนด 
 
ขั้นประเมนิผล 
(Check) 
1.ประเมินตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 1 
ตัวช้ีวัด ตาม
ข้อกำหนดใน KPI 
Template  
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้

จากการ
ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

2.ประเมินผลผลิต
ของแต่ละกิจกรรม 
3.จัดทำรายงานผล
การประเมินและ
แนวทางการพัฒนา
เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
 
ขั้นปรับปรุง (Act) 
1.นำผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ
จากกรรมการ 
บริหารวิทยาลัยมา
ปรับปรุงในแต่ละ
กิจกรรม 
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ลำดับที่ 70 
โครงการสนับสนุนการบริหารงานให้องค์กรบรรลุตามพันธกิจ (คนสวน แม่บ้าน รปภ. Outsource) อบรมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนา

บุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญงานที่เกี่ยวข้อง (แม่บ้าน คนสวน รปภ. งานธุรการ งานวิชาการ) 
รหัสโครงการ    FON-Adm-S21.09 

ส่วนราชการ  กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน FON-Adm-S21 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่   12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./
แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่  10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้คา่นิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน 
งบ

ลงทุน 
ดำเนินงาน 

รายได้
จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้จาก
วิจัย

ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อพัฒนา
สมรรถนะในงานให้
มีความเช่ียวชาญ 
เพื่อนำไปสู่ประสิทธิ 
ภาพและประสิทธิ 
ผลในการทำงาน 
2. เพื่อพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับงานท่ี
รับผิดชอบ 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สามารถนำความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละ 90 ของ

ลุมเป้าหมายมี

ความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับงาน

ตามสมรรถนะ 

และนำความรู้ที่

ได้รับไประยุกต์ใช้

ในการทำงานได ้

2.ร้อยละของ

บุคลากรมีความ

พึงพอใจในการเข้า

ร่วมโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรให้
เกิดความเชี่ยวชาญ
งานท่ีเกี่ยวข้อง 
(แม่บ้าน คนสวน 
รปภ. งานธุรการ 
งานวิชาการ) 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีสาย 
สนับสนุน  
จำนวน 51 คน   
 
 
 

1.เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุนมีการ
เข้าร่วมอบรม
พัฒนาบุคลากร
ให้เกิดความ
เชี่ยวชาญงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
2.เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุนมี
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญในงาน
ที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มขึ้น 

 ม.ค. 65 -  

มี.ค. 65 

 
 

ไตรมาสที่ 2 
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน 
4,940 บาท 
 
ไตรมาสที่ 2 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
4,940 บาท 
 

       รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น

จำนวน 

4,940 บา 
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ลำดับที่  71 โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ PA รหัสโครงการ    FON-Adm-S22.01 

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./
แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้คา่นิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ
ของอาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
2.เพื่อเสรมิสรา้ง
ขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละ 100 
ของอาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าร่วม
การประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ 
2.ร้อยละ 100 
ของบุคลากรได้รับ
การเสริมสร้าง
ขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 
 
 

โครงการเกีย่วกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ PA  
ขั้นตอนเตรียมการ
วางแผน (Plan) 
1.วางแผนจัดทำ
โครงการ 
2.ติดต่อประสานงาน
เรื่องวิทยากรและ
สถานท่ี 
3.ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 
ขั้นดำเนินงาน (Do) 
1.บรรยาย 
2.แบ่งกลุ่มปฏิบัต ิ
 
ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check) 

- อาจารย์  
จำนวน 44 คน 
- เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน จำนวน 
51 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีข้อมูล
กำกับติดตาม
การ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการของ
อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน 

ต.ค. 64 – 

ก.ย. 65 

 

 

ไตรมาสที่ 2 
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน 
86,403 บาท 
 
ไตรมาสที่ 3 
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน 
58,280 บาท 
 
ไตรมาสที่ 4 
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  

       รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 
197,447 

บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
2.ประเมินผลสิ่งที่ได้
เรียนรูจ้ากการทำ
กิจกรรม โดยเขยีน
สรุปการเรยีนรู้ และ
แนวทางการนำมา
พัฒนางานท่ี
รับผิดชอบ 
3.ประเมินความพึง
พอใจหลังสิ้นสดุ
โครงการ 
ขั้นการปรับปรุงการ 
 
ปฏิบัติงาน (Act) 
1.นำสิ่งท่ีได้จากการ
ดำเนินการโครงการมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ทำงาน และ
ชีวิตประจำวันเพื่อให้มี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน 
52,836 บาท 
 
ไตรมาสที่2-4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 

197,447 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

การทำงานในองค์กร
อย่างมีความสุข 
2.นำผลการประเมิน
โครงการทีไ่ด้มาพัฒนา
เพื่อจัดกิจกรรมต่อไป 
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ลำดับที ่ 72 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมคุณวุฒิและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา รหัสโครงการ    FON-Adm-S22.02 

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบันของแผนยุทธศาสตร์ สบช./
แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้คา่นิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ................................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง...........................................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อพัฒนาอาจารย์
ให้มีสมรรถนะและ
คุณวุฒิที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสตูร 
2.เพื่อยกระดับความรู้
ความสามารถ
สมรรถนะ 
และคณุวุฒิบุคลากร
สายวิชาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์
ประจำที่มีคณุวุฒิ 
ปริญญาเอกตรงตาม 
สาขาท่ีเปิดการ 
เรียนการสอน  
 (2564=ร้อยละ 8)  
(2565=ร้อยละ 10)  
(2566=ร้อยละ 12)  
(2567=ร้อยละ 14)  
(2568=ร้อยละ 16)  
ร้อยละ 40 ของ
บุคลากรสาย 
วิชาการมีคุณวุฒิ ป.
เอก 

ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 
1.ศึกษาวิเคราะห์
แผนอัตรากำลังด้าน
จำนวน คุณวุฒิและ
อัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ปรญิญาเอก 
2. สำรวจความ
ต้องการใน
การศึกษาต่อ
ปริญญาเอกของ
อาจารย์ 5 สาขา
หลัก 
3.จัดทำลำดบั
ความสำคญัในการ
สนับสนุนใหล้า
ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกระหว่าง
ปีงบประมาณ 
2564-2568 โดยยึด
หลักความต้องการ

อาจารย์ระดับ
การศึกษา 
ปริญญาโท 
 

1.วิทยาลัยมี 

อาจารย์ที่มี

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก 5 

สาขาหลัก

ตามที่สภาการ

พยาบาล

กำหนดไม่น้อย

กว่าร้อย  

 

ต.ค 64 - 
ก.ย. 65 

ไตรมาสที่ 2  
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน 
16,667 บาท 
 
 ไตรมาสที่ 3 
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน 
16,667 บาท 
 
ไตรมาสที่ 4  
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  

        รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 
50,000 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ของแต่ละสาขาและ
จำนวนเป็นหลัก 
รวมทั้งความจำเป็น
ในการกำหนดให้
เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรทั้งระดับ
ปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 
4. ทบทวน/ปรับ
แผนการลาศึกษาต่อ
ของบุคลากร  
5.ทบทวนระบบและ
กลไกการดำเนินการ
เพื่อการลาศึกษาต่อ
ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้ง
ระเบียบวิธีและ
เอกสารที่เกีย่วข้อง 
 

2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน 
16,666 บาท 
  
ไตรมาสที่ 2-4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
50,000 บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ขั้นดำเนินการ 
(Do) 
1.ประชาสัมพันธ์
ระบบและกลไกและ
ระเบียบการลา
ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก 
2.วิเคราะหผ์ลการ
สำรวจทางด้าน
การศึกษาต่อจัดทำ
อันดับรายชื่อเสนอ 
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติในหลักการ  
3.ประกาศลำดับการ
สนับสนุนการศึกษา
ต่อของแต่ละ
สาขาวิชา 
4.เสนอช่ือบุคลากร
เพื่อขออนุมัติไป
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ศึกษาต่อปริญญา
เอก 
5. สนับสนุนการ
จัดทำเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาต่อ
ปริญญาเอก  
6. ติดตามความ 
ก้าวหน้าของ
อาจารย์ที่ได้รับทุน 
และให้การสนับสนุน
ในประเด็นต่างๆเช่น
การเก็บข้อมูลวจิัย
เพื่อให้มีขวัญ
กำลังใจในการศึกษา 
 
ขั้นประเมนิผล 
(Check) 
1.ประเมินตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 1 
ตัวช้ีวัด ตาม
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ข้อกำหนดใน KPI 
Template  
2.ประเมินผลผลิต
ของแต่ละกิจกรรม 
3.จัดทำรายงานผล
การประเมินและ
แนวทางการพัฒนา
เสนอต่อ
คณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัย 
 
ขั้นปรับปรุง (Act) 
1.นำผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ
จากกรรมการ 
บริหารวิทยาลัยมา
ปรับปรุงในแต่ละ
กิจกรรม 
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ลำดับที่  73 
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการอัตรากำลังบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาล

ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  
รหัสโครงการ FON-Adm-S22.03 

ส่วนราชการ  กลุ่มveo;pdki หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./
แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้คา่นิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ..................................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง............................................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อการกำกับ
ภาระงานของ
อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 
2.เพื่อรักษา
อัตรากำลัง
อาจารย์ประจำ
หลักสตูรของ
วิทยาลัย 
3. เพื่อกำกับภาระ
งานของบุคลากร
สายสนบัสนุน 
4. เพื่อรักษา
อัตรากำลัง
บุคลากรสาย
สนับสนุนของ
วิทยาลัย 
 

1. สัดส่วนอาจารย์
ต่อนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าไม่เกิน 
1: 6 (2564-2568 
ไม่เกิน 1:6) 
2.ร้อยละของจำนวน
บุคลากรสาย
สนับสนุนต่อจำนวน
กรอบอัตรากำลัง 
(2565 = ร้อยละ 
70) 
(2566 = ร้อยละ 
75) 
(2567 = ร้อยละ 
80) 
(2568 = ร้อยละ 
85) 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.ทบทวนและวิเคราะห์
อัตรากำลังอาจารย์ในแต่
ละสาขา แต่ละปี
การศึกษา  
2. ทบทวนและวิเคราะห์
อัตรากำลังของบุคลากร
สายสนบัสนุน แตล่ะปี
การศึกษา 
2.ทบทวนระบบและ
กลไกการจัดการควบคุม
กำกับภาระงาน 
3.ทบทวนระบบและ
กลไกการพัฒนา
บุคลากรของวิทยาลยั4.
ทบทวนระบบและกลไก
การธำรงรักษาและสร้าง
ขวัญกำกลังใจ  และยก
ย่องเชิดชูเกียรต ิ
 
 

-อาจารย ์
ประจำ
หลักสตูรและ
อาจารย์
ประจำของ
วิทยาลัย 44 
คน 
 
-เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุนของ
วิทยาลัย 51 
คน 
 

1.หลักสูตรมี
อาจารย์ประจำ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
อุดมศึกษา 
สาขา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพและ 
เกณฑ์ทีส่ภาการ
พยาบาลกำหนด
อัตรากำลังที่
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม  
2.วิทยาลัยมี
บุคลากรสาย
สนับสนุนเป็นไป
ตามจำนวนตาม
กรอบ
อัตรากำลัง 
 
 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

ไตรมาสที่ 2  
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อืน่ๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน 2,500 
บาท 
ไตรมาสที่ 3  
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน 2,500 
บาท 
ไตรมาสที่ 4  
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 

       รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 
7,500 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ขั้นดำเนินการ (Do) 
1. การจัดภาระงานของ
อาจารย์ประจำหลักสตูร 
และบุคลากรสาย
สนับสนุน ตามเกณฑ์ที่
กำหนดใน 5 พันธกิจ
หลัก 
2.ประชุมราชการจัดทำ
คำรับรองราชการ
ประจำปีงบประมาณ 
3.ประชุมราชการเพื่อ
ประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการประจำปี
งบประมาณ 
4.จัดกิจกรรมธำรงรักษา
และสร้างขวัญกำลังใจ 
4.1 การตรวจสุขภาพ
ประจำป ี
4.2 การยกย่องเชิดชู
เกียรตติามระบบและ
กลไกท่ีกำหนด 

3.ค่าอาหาร
จำนวน 2,500 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 2-4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
7,500 บาท  
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

5.บันทึกภาระงานของ
อาจารย์ และบุคลากร
สายสนบัสนุนแตล่ะคน
เข้าในระบบสารสนเทศ
ของวิทยาลัยให้เป็น
ปัจจุบัน 
 
ขั้นประเมนิผล 
(Check) 
1.ประเมินตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 1 ตัวช้ีวัด 
ตามข้อกำหนดใน KPI 
Template  
2.ประเมินผลผลิตของ
แต่ละกิจกรรม 
3.จัดทำรายงานผลการ
ประเมินและแนว
ทางการพัฒนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัย 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ขั้นปรับปรุง (Act) 
1.นำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยมาปรับปรุงใน
แต่ละกิจกรรม 
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ลำดับที่ 74 โครงการพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต รหัสโครงการ    FON-Adm-S23 

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./
แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบนั 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 
 โครงการตามนโยบาย เร่ือง หน่วยงานคุณธรรม “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460 



 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 

รายได้
จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ระยะที่ 1 
1.เพื่อให้บุคลากร
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
ได้รับการพัฒนา
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
ระยะที่ 2 
ร่วมกับโครงการ
พัฒนาอาจารย์
เจ้าหน้าท่ีและ
นักศึกษา ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม
ร่วมและงาน
สร้างสรรค์ เนื่อง
ในวันคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาลยั 
 

ร้อยละ 95 ของ
บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเกีย่วกับการ
พัฒนาองค์กรด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 
ต่อต้านการทุจริต 
ระยะที่ 1 
จิตอาสา เราทำความดี
ด้วยหัวใจ 
ระยะที่ 2 
ร่วมกับโครงการพัฒนา
อาจารย์เจา้หน้าท่ีและ
นักศึกษา ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมร่วม
และงานสร้างสรรค์ 
เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาลยั 
 
ขั้นตอนเตรียมการ
วางแผน (Plan) 
1.วางแผนจัดทำ
โครงการ 

- อาจารย์  
จำนวน 44 
คน 
- เจ้าหน้าท่ี 
จำนวน 51 
คน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.บุคลากร
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
ได้รับการพัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรมดำเนิน
ชีวิตประจำวันและ
ปฏิบัติงานโดยยึด
หลัก “พอเพียง มี
วินัย สุจริตจิต
อาสา”และทำงาน
อย่างมีความสุข มี
ความรัก สามัคคี 
และบุคลากรเป็น
แบบอย่างด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ตามนโยบาย
หน่วยงาน
คุณธรรม 
2.บุคลากร
วิทยาลัยพยาบาล

ระยะที่ 1  

(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ระยะที่ 2  

(ก.ค. - ก.ย. 65) 

 

ไตรมาสที่ 2 
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน
20,000 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 4 
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน  
100,000 
บาท 
 
 

       รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน 

120,000 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 

รายได้
จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

2.ติดต่อประสานงาน
เรื่องวทิยากรและ
สถานท่ี 
3.ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 
ขั้นดำเนินงาน (Do) 
1.บรรยาย 
2.แบ่งกลุ่มปฏิบัต ิ
 
ขั้นสรุปและประเมินผล
การดำเนินงาน 
(Check) 
1.กำกับติดตามผลที่ได้
เรียนรูจ้ากการทำ
กิจกรรม โดยเขยีนสรุป
การเรยีนรู้ และแนวทาง
การนำมาพัฒนางานท่ี
รับผิดชอบ 
2.ประเมินความพึงพอใจ
หลังสิ้นสุดโครงการ 

บรมราชชนนี ตรัง 
มีความรูเ้กี่ยวกับ
แนวทางการ
ป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต 

ไตรมาสที่ 2
และ 4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน 
120,000 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 

รายได้
จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

 
ขั้นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Act) 
1.นำสิ่งที่ได้จากการ
ดำเนินโครงการมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ทำงาน และ
ชีวิตประจำวันเพื่อให้มี
การทำงานในองค์กร
อย่างมีความสุข 
2.นำผลการประเมิน
โครงการทีไ่ด้มาพัฒนา
เพือ่จัดกิจกรรมต่อไป 
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ลำดับที่ 75 โครงการสร้างขวัญกำลังใจและธำรงรักษาบุคลากร ภายใต้ค่านิยมองค์กร รหัสโครงการ   FON-Adm-S24 

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 
ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่10 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.......................................................................              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

464 



 

 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อสร้างขวัญ
และกำลังใจในการ
ทำงานแก่บุคลากร 
2. เพื่อร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ความรู้และทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน        
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ 
ความสุขของ
บุคลากรภายใต้
ค่านิยม พอเพียง มี
วินัย  สุจริต  
จิตอาสา 
4. เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์ของ
บุคลากรในวิทยาลัย 
 
 

1.ร้อยละ 50 ของ
บุคลากรมี    
คุณภาพชีวิตการ
ทำงานอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
2. ร้อยละ 65  
ของบุคลากรมี       
ความสุขในการ
ทำงานเพิ่มขึ้นใน
ระดับดีขึ้นไป 
3.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินสุขภาพ
อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ

กิจกรรมที่ 1 โครงการ
สร้างขวัญกำลังใจและ
ธำรงรักษาบุคลากร 
ภายใต้ค่านิยมองค์กร 
กิจกรรมที่ 2 
ตรวจสุขภาพประจำป ี
 
 

- อาจารย์  
จำนวน 44 
คน 
 - เจ้าหน้าท่ี
สายสนบัสนุน  
จำนวน 51  
คน 
- อาจารย์  
จำนวน 45 
คน 
 -เจ้าหน้าท่ี
สาย 
สนับสนุน 
จำนวน 45 
คน 
รวมทั้งหมด 
จำนวน 90 
คน   

-ผู้เข้าร่วม
โครงการมีขวัญ
กำลังใจในการ
ทำงาน และ
ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรตติาม
ค่านิยมองค์กร  
-บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุข
ในการทำงาน 
ระดับดีขึ้นไป
ภายใต้ค่านิยม
องค์กร 
มีข้อมูลในการ
ประเมินภาวะ
ของสุขภาพของ
บุคลากร 
 

ม.ค. 65 – 
มิ.ย. 65 

ไตรมาสที่ 2 
 1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน 48,200 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 3  
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน 94,500 
บาท 
 
 
 

       รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 

142,700 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อวางแผนการ
ประเมินภาวะของ
สุขภาพของบุคลากร 
2.  เพื่อค้นหาความ
เสี่ยงในการเกดิโรค 
ซึ่งจะนำไปสู่การ
วางแผนเพื่อป้องกัน
การเกิดโรคใน
อนาคตของบุคลากร 
 

ไตรมาสที่ 
 2และ 3 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
142,700 บาท 
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ลำดับที่ 76 โครงการพัฒนาการสื่อสารและการตลาดเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีตรัง  รหัสโครงการ FON-Adm-S26 

ส่วนราชการ  กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่11 พัฒนาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อทุก
รูปแบบเพื่อสร้างความผูกพันอันดกีับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์
ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 9 พัฒนาการสื่อสารและการตลาดเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ................................................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง........................................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1. เพื่อสร้างช่อง
ทางการประชา 
สัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุก
แก่กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี ตรัง 
2. เพื่อเผยแพร่
ภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
3. เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
ผลิตภณัฑ์ของ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
 

1. หลักสูตรที่มี
ผู้สมคัรเพิ่มขึ้น 
(2564-2568) 
จำนวน 1 
หลักสตูร 
2. ร้อยละของ
จำนวนหลักสตูรที่
รับนักศึกษาใหม่
หรือผู้เข้ารับการ
อบรม (2564-
2565 ≥ 85%, 
2565-2566 ≥ 
90%, 2566-
2567 ≥ 95%, 
2567-2568 ≥ 
95%) 
3. จำนวนช่อง
ทางการสื่อสาร
และการตลาดเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ที่
ดีของวิทยาลัย 

ขั้นเตรียมงาน(Plan) 
1. ประชุมวางแผน
ร่วมกันของฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และ
ประชาสมัพันธ์ร่วมกับ
ฝ่ายวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา  
2. วางแผนและกำหนด
รูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์
พัฒนาการสื่อสารและ
การตลาดเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
ตรัง 
 
ขั้นดำเนินงาน(Do) 
1. จัดทำสื่อ
ประชาสมัพันธ์วิทยาลัย 
2. สร้างช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารและ

สิ่งที่จะ
ประชาสมัพันธ์ 
ได้แก ่
1. หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 
2. หลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น 
3. หลักสูตร
ประกาศนียบตัร
ผู้ช่วยพยาบาล 
4. ผลการ
ดำเนินงานของ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 

วิทยาลัยเป็นท่ี
รู้จักของ
ประชาชนท้ัง
ในประเทศ 
และ
ต่างประเทศ 

ต.ค. 65 – 
ก.ย. 65 

ไตรมาสที่ 1 
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน  
21,250 บาท 
 
ไตรมาสที่ 2  
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน21,250
บาท 
 
ไตรมาสที ่3 
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  

       รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 
85,000 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

(2564-2565 = 3 
ช่องทาง, 2565-
2566 = 4 
ช่องทาง, 2566-
2567 = 5 
ช่องทาง, 2567-
2568 = 5 
ช่องทาง) 

ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยและ
เข้าถึงได ้
3. จัดกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ออนไลน/์
สัญจร 
 
ขั้นประเมนิผล 
(Check) 
1. ประเมินตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 3 ตัวช้ีวัด 
ตามข้อกำหนดใน KPI 
Template  
2. ประเมินผลผลติของ
แต่ละกิจกรรม 
3. จัดทำรายงานผลการ
ประเมินและแนว
ทางการพัฒนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัย 
 

2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน21,250 
บาท 
 
ไตรมาสที ่4  
1.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ. 
3.ค่าอาหาร
จำนวน21,250 
บาท 
  
ไตรมาสที่ 1-4 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
85,000 บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ขั้นปรับปรุง (Act) 
1. นำผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจาก
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยมาปรับปรุงใน
แต่ละกิจกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 

ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
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ลำดับที่ 77 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์  รหัสโครงการ   FON-Adm-S25 

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้หลักธรรมาภิบาล ของแผนยุทธศาสตร ์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/
บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่  11 พัฒนาศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ใหต้อบสนองการดำเนินงานตามพันธกิจ 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง......................................................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการ
บริหารของวิทยาลยั
พยาบาลบรมราช
ชนนี ตรัง 
2.เพื่อเช่ือมต่อระบบ
สารสนเทศของ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
กับคณะพยาบาล
ศาสตร ์
3.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริการและการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหารผ่านการใช้
ระบบสารสนเทศ 

11.2 ระดับ
ความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้
ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 
ระดับ 5 

ขั้นเตรียมการ/
วางแผนงาน (Plan)   
1. สำรวจระบบ
สารสนเทศของ
วิทยาลัยฯที่มีอยู่
ปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ ศึกษา
ประสิทธิภาพ ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทาง
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
3.วิเคราะห์คูม่ือการใช้
ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู ่
 
ขั้นดำเนินงาน (Do)  
1.สำรวจความต้องการ
ผลลัพธ์ที่ระบบ
ประมวลผลให้
สอดคล้องกับเกณฑ์
ของระบบสารสนเทศ

อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุนและ
นักศึกษา 
จำนวน 560 
คน 

ระบบ

สารสนเทศใน

การตัดสินใจของ

วิทยาลัย

สามารถใช้งาน

ได้อย่างทันสมัย

เป็นปัจจุบันและ

เชื่อมต่อกับคณะ

พยาบาลศาสตร์

ได ้

 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ไตรมาสที่ 3  
1.ค่าวัสดุ
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
จำนวน 
470,000 บาท  
 

ไตรมาสที่ 3 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 
470,000 บาท 
 

    รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จำนวน 
470,000 

บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ทางการบริหารแต่ละ
ด้านที่ต้องการ 
2.ประเมินการใช้ระบบ
สารสนเทศท่ีมีอยู่ ท้ัง 5 
ด้าน ว่ามีคำตอบอะไร
ที่ยังไม่เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ 
3.วิเคราะหผ์ลการ
ประเมินและจัดทำแผน
จัดซื้อจัดจ้างท้ัง 
Hardware และ
Software และการ
จัดทำข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
- จัดหาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนการสอน   
-จัดหาครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ในห้อง
กิจกรรมกลุ่มย่อย ห้อง
ประชุมกลุม่ย่อยของ
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

นักศึกษา ห้องสมุด 
ห้องประชุม ห้องเรียน 
และจัดหาครภุัณฑ์
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดที่อาคาร
ปฏิบัติการ คสล.8ช้ัน 
-จัดหาครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อ
พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ระบบเครือข่าย 
- จัดหาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ทดแทน
ของเดิมที่มีอายุ
มากกว่า 5 ปี เพ่ือการ
จัดเรยีนการสอน   
- จัดหาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ทดแทน
ของเดิมที่มีอายุ
มากกว่า 5 ปี เพ่ือการ
จัดบริหารการศึกษา  
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

4.ดำเนินการจดัหา 
จัดซื้อ จัดจ้างเพื่อ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ  
5.ติดตามกำกับการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
6.ทดลองใช้งาน 
7.ตรวจสอบให้เป็น
ปัจจุบัน 
8.ตรวจสอบการ
เชื่อมต่อข้อมูลของ
ระบบท้ัง 5 ด้าน 
9.จัดทำคู่มือการใช้
ระบบ 
10.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการผู้เกีย่วข้อง
ในการใช้ระบบ
สารสนเทศ 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

11.ประเมิน
ประสิทธิภาพของการ
ใช้ระบบ 
12.ดูแลให้ระบบให้
ทันสมัย พร้อมใช้ 
 
ขั้นตอนและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check)   
1.ประเมินตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 1 ตัวช้ีวัด 
ตามข้อกำหนดใน KPI 
Template  
2.ประเมินผลผลิตของ
แต่ละกิจกรรม 
3.จัดทำรายงานผลการ
ประเมินและแนว
ทางการพัฒนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัย 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จากการ

ผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ขั้นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Act)   
1.นำผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจาก
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยมาปรับปรุงใน
แต่ละกิจกรรม 
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ลำดับที่ 78 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ รหัสโครงการ   FON-Adm-S25 

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่  9 พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้หลักธรรมาภิบาล ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์
ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 11 พัฒนาศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ให้ตอบสนองการดำเนินงานตามพันธกิจ 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.......................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อให้วิทยาลัยฯ 
มีโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมยั 
 
 

11.1 จำนวนด้าน

ของโครงสร้าง

พื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีได้

มาตรฐาน ตาม

เกณฑ์ สบช. 7 

ด้าน 

 

ขั้นเตรียมการ/วางแผน
งาน (Plan)  
1. สำรวจโครงสรา้ง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของวิทยาลัย
ฯที่มีอยู่ปัจจุบัน 
2. วิเคราะหร์ะบบ
โครงสร้างพื้นฐาน และ
เสนอโครงการปรับปรุง
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  
ขั้นดำเนินงาน (Do)     
1.จัดทำแผนพัฒนา
โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จัดหาอุปกรณ์
เครือข่าย เช่น wifi 
access point, 
Wireless Controller, 
Layer 2 Switching 

อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุนและ
นักศึกษา 
จำนวน 560 
คน 

1.วิทยาลัยฯ มี
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
ทันสมัย 
 
 

ต.ค. 64 -
ก.ย. 65 

ไตรมาสที่ 3  
-ค่าวัสดุ
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
จำนวน 
1,920,000 
บาท 
 
ไตรมาสที่ 3
รวมเป็นเงิน
ทั้งสินจำนวน 
1,920,000 

บาท 

       รวมเป็นเงิน
ทั้งสิน
จำนวน 

1,920,000 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

อาคารปฎิบตัิการ คสล.
8ช้ัน 
- จัดหาอุปกรณ์
เครือข่าย เช่น wifi 
access point, Layer 2 
Switching อาคาร
ปฎิบัติการ คสล.8ช้ัน 
ระบบสายนำสัญญาณ 
Fiber Optic อาคาร
ปฎิบัติการ 6 ช้ัน 
- ปรับปรุงอุปกรณ์
เครือข่าย เช่น wifi 
access point, อาคาร
ปฎิบัติการ 6 ช้ัน อาคาร
หอพักนักศึกษา อาคาร
เรียน อาคารอำนวยการ 
- ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายให้ทันสมัยต่อ
เทคโนโลยี เช่น 
Firewall, DNS server, 
DHCP server, Log 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

server, 
Authentication, 
proxy server 
- จัดหาและปรับปรุง
ระบบเครือขา่ยให้
ทันสมัยต่อเทคโนโลยี  
2. ส่งโครงการต่องาน
แผนในเรื่องโครงการ/ 
งานพัสดุในเรื่องระเบียบ
การจัดซื้อจดัจ้าง  
3. ดำเนินการจดัซื้อจัด
จ้างปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ 
  
ขั้นสรุปและประเมินผล
การดำเนินงาน 
(Check)   
1.ประเมินตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 1 ตัวช้ีวัด 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการ
วิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ตามข้อกำหนดใน KPI 
Template  
2.ประเมินผลผลิตของ
แต่ละกิจกรรม 
3.จัดทำรายงานผลการ
ประเมินและแนว
ทางการพัฒนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัย 
 
ขั้นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Act)    
.นำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยมาปรับปรุงใน
แต่ละกิจกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

และความเป็นไทย 
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ลำดับที่ 79 
โครงการส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาไทยกับการพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  

คณะพยาบาลศาสตร์  
รหัสโครงการ   FON-Cul-S20 

ส่วนราชการ  กลุ่มสนับสนุนวจิัยและบริการวิชาการ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

แผนงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงการ  
 โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที ่12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 
ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที ่ 12 ส่งเสริมความตระหนักและแสดงออก
ถึงจิตสำนึกของความเป็นไทยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

◻ โครงการงานประจำตามพันธกิจ.................................................................................... 

◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง..........................................................................................              
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการวิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

1.เพื่อส่งเสรมิอนุรัก
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดย
การบูรณาการใน
การจัดการเรยีนการ
สอน  
2. เพื่อส่งเสรมิความ
ตระหนักและแสดง 
ออกถึงจิตสำนึกของ
ความเป็นไทยของ
นักศึกษา 
3. เพื่อใช้ประโยชน์ 
ของการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยใน
การพัฒนานักศึกษา 

1. วิทยาลัยมี
การบูรณาการ 
ศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาไทย
กับการพัฒนา
นักศึกษา และ
พันธกิจด้านอื่น 
2. ร้อยละของ 
นวัตกรรม ท่ีนำไป 
ใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาสุข
ภาวะของชุมชน
หรือสังคมอาเซียน 
(2564-2565 = 1 
30%, 2566-2567 
= 40% และ 
2568 = 50%) 

ขั้นวางแผน 
(Plan) 
1. ประชุมวางแผน
การ บูรณาการ
ศิลป วัฒนธรรม
และภมูิปัญญาไทย
กับการพัฒนา
นักศึกษา และ
พันธกิจด้านอื่น 
2. กำหนด
กิจกรรมการ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาไทย
ที่จะใช้ในการ
พัฒนานักศึกษา
โดยบูรณาการกับ
การเรยีนการสอน 
 
 

ปี 2564 
- นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 1 
- อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี  
- รายวิชาภูมิ
ปัญญาในการ
ดำเนินชีวิต 
ปี 2565 
- นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 2 
- อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี  
- รายวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้สูงอาย ุ
ปี 2566 
- นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 2 
- อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี  

ระบบสารสนเทศ 

ในการตัดสินใจ

ของวิทยาลัย

สามารถใช้งานได้

อย่างทันสมัยเป็น

ปัจจุบันและ

เชื่อมต่อกับคณะ

พยาบาลศาสตร์ได ้

 

1 พ.ย. 64 ไตรมาสที่ 1 
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
3.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
จำนวน 
3,000 บาท 
 
ไตรมาสที่ 1
รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น
จำนวน 

3,000 บาท 

       รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จำนวน 
3,000 
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการวิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ขั้นดำเนินการ 
(Do) 
1. ดำเนินโครงการ
ตามแผนงานและ 
โครงการ 
2. สร้างระบบการ
ดำเนินงานท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 
3. ประชุมสะท้อน
คิด ถอดบทเรียน
และสร้างแนว
ปฏิบัติที่ด ี
4 นำผลการบรูณา
การ
ศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาไทย
กับการเรยีนการ
สอนในรายวิชาไป
ใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนา
นักศึกษา 

- รายวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้สูงอาย ุ
ปี 2567 
- นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 2 
- อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี  
- รายวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้สูงอาย ุ
ปี 2568 
- นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 1 
- อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี  
- รายวิชาภูมิ
ปัญญาในการ
ดำเนินชีวิต 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการวิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

ขั้นประเมนิผล 
(Check) 
1.ประเมินตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 1 
ตัวช้ีวัด ตาม
ข้อกำหนดใน KPI 
Template 
2. ประเมิน
ผลผลติของ
โครงการ 
3. จัดทำรายงาน
ผลการประเมิน
และแนวทางการ
พัฒนาเสนอ
ต่อรอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัย 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 
กิจกรรม /การ

ดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ดำเนินงาน 
รายได้จาก
การผลิต 

รายได้จาก
บริการวิชาการ 

รายได้
จากวิจัย
ภายนอก 

เงินบำรุงจาก
บริการทาง
การแพทย์ 

รายได้
อื่นๆ 

รวม 

 
ขั้นปรับปรุง 
(Act) 
 นำผลการ
ประเมินและ
ข้อเสนอแนะ จาก
กรรมการ 
บริหารวิทยาลัยมา
ปรับปรุงในแต ่
ละป ี
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ภาคผนวก ก 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฎิบัติการ  
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
 คณะกรรมการจัดท าแผนปฎิบัติการ  

 

1. นางประไพพิศ    สิงหเสม ที่ปรึกษา 

2. นางธิดารัตน์      สุภานันท์ ประธาน 

3. นางวราณี       สัมฤทธิ์ รองประธาน 

4. นางโสภิต        สุวรรณเวลา กรรมการ 

5. นางญนัท           วอลเตอร์ กรรมการ 

6. นางจิราภรณ์   ชูวงศ์ กรรมการ 

7. นางอัศรีย ์    พิชัยรัตน์ กรรมการ 

8. นางไพจิตร       พุทธรอด กรรมการ 

9. นางสาวรุ่งฤด ี  อุสาหะ กรรมการ 

10. นางวรารัตน์        ทิพย์รัตน์  กรรมการ 

11. นางเบญจวรรณ      ช่วยแก้ว กรรมการ 

12. นางเจียมจิต   โสภณสุขสถิตย์ กรรมการ 

13. นางสุวิมล         มณีโชติ กรรมการ 

14. นางนิตยา         ชีพประสพ กรรมการ 

15. นางดวงแข          รักไทย กรรมการ 

16. นางเพ็ญจันทร์   มณีโชติ กรรมการ 

17. นางนฤมล          เฉ่งไล่ กรรมการ 

18. นางสาวสร้อยสุวรรณ   พลสังข์ กรรมการ 

19. นางจันทร์เพ็ญ     เลิศวนวัฒนา กรรมการ 

20. นางจารุวรรณ     ศุภศรี กรรมการ 

21. นางดวงใจ         สวัสด ี กรรมการ 

22. นายสุริยา        ยอดทอง กรรมการ 

23. นางพรรณปพร          ชุนหบดี กรรมการ 

24. นางสาววรรัตน์   สุขคุ้ม กรรมการ 

25. นางสาวพัชราภรณ์ ตุลยกุล กรรมการ 
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26. นางชุติกาญจน์     แซ่ตั้น กรรมการ 

27. นางนันทยา     เสนีย์ กรรมการ 

28. นางสาวเบญจวรรณ  จันทรซิว กรรมการ 

29. นายจิรานุวัฒน์     ชาญสูงเนิน กรรมการ 

30. นางสาวเพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก กรรมการ 

31. นางสาวอิงหทัย      ด าจุติ กรรมการ 

32. นางสาวกนกพรรณ   พรหมทอง กรรมการ 

33. นางสาวจิณัฐตา ศุภศรี กรรมการ 

34. นางสาววรรณนิศา คงประสม กรรมการ 

35. นางสาวธนภรณ์  ศักดิ์แก้ว กรรมการ 

36. นายพีรวิชญ์ สุวรรณเวลา กรรมการ 

37. นางสาวญาตา พลประสิทธิ์ กรรมการ 

38. นางสาวอุษมา สิงหเสม กรรมการ 

39. นางสาวนัสมา แดงคง กรรมการ 

40. นางปภาอร ชูหอยทอง กรรมการ 

41. นางสาวกฤติยา ปองอนุสรณ์ กรรมการ 

42. นางสาวประภัสสร  สุขแก้ว กรรมการ 

 43. นางสาวเยาวภา ย้อยแสง กรรมการ 

44. นายอ านวย     สิทธิเม่ง กรรมการ 

45. นางสุดา         สิทธิเม่ง กรรมการ 

46. นางสุมาลี      เจี๊ยวก๊ก กรรมการ 

47. นายมานพ       สิทธิดา กรรมการ 

48. นายสาธิต       ใจทหาร กรรมการ 

49. นายสันทัด   เลิศพลังเวทย์ กรรมการ 

50. นายประยูร   เซ่งหลี กรรมการ 

51. นายวีระ      พานิชกุล กรรมการ 

52. นางเยาวภา   ใจทหาร กรรมการ 

53. นายธานินทร์   นิ่มโอ่ กรรมการ 
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54. นางสุพรรณี       ทองค า กรรมการ 

55. นางนารีรัตน์ สวนแก้ว กรรมการ 

56. นางสาวจิตตินันท์ สมประสงค์ กรรมการ 

57. นายวุฒิชัย เพ็ชร์ทอง กรรมการ 

58. นายประสิทธิ์          วัฒนเมธาว ี กรรมการ 

59. นางสาวนิศารัตน์      พรมเพ็ชร กรรมการ 

60. นายปัญญา            หนูเอียด กรรมการ 

61. นางสาวมรกต   เรืองจิรัษเฐียร กรรมการ 

62. นายสมปอง             สุขสง กรรมการ 

63. นางโสภา               หยังหลัง กรรมการ 

64. นางกิ่งแก้ว ภัตศร ี กรรมการ 

65. นางสาวสุภาวดี       เพียรดี กรรมการ 

66. นางพิไลพร         สิงห์โค กรรมการ 

67. นางสาวจิราภรณ์ ชูสิงห์ กรรมการ 

68. นางสาวเย็นตา ขวัญนิมิตร กรรมการ 

69. นางอรอุมา       นาทุ่งนุ้ย กรรมการ 

70. นายปรมินทร์      วงศ์นุรักษ์ กรรมการ 

71. นายยุทธภูม ิ  ศิวคุณารักษ์ กรรมการ 

72. นางสาวฐิตาภา แท่งทอง กรรมการ 

73. นางสาวอรวรรณ พงศ์สุวรรณ กรรมการ 

74. นางสาวแสงรวี      เจือกโว้น   กรรมการ 

75. นางชุติมา            ซ่อนกลิ่น กรรมการ 

76. นางจิรัญญา        จันทนา กรรมการ 

77. นางชลลดา อินวัน กรรมการ 

78. นางสาวนิตยา ประมวลศิลป์ กรรมการ 

79.  นางสาวสุลักขณา จันทร์ย่อง กรรมการ 

80. นางสาววันเพ็ญ ใหม่สุด กรรมการ 

81. นางสาวอุดมสิน บุญคอย กรรมการ 

82. นางสาวกรรณิการ์ วิจารย์ กรรมการ 
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83. นางสาลิณ ี รองเมือง กรรมการ 

84. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ บุญสุด กรรมการ 

85. นายศักดิ์ดา เซ็นซูลี กรรมการ 

86. นางนันทิกา แสงเริญกุล กรรมการ 

87. นางณัฏฐนิช ศิวคุณารักษ์ กรรมการ 

88. นายสนใจ สงขาว กรรมการ 

89. นายธีระพัฒน์ หมื่นบาล กรรมการ 

90. นางสาวนุชดาว เมืองแก้ว กรรมการ 

91. นางกิ่งแก้ว ส่งแสง กรรมการ 

92. นางสาวประภาภรณ์ ชูพูล กรรมการและเลขานุการ 

    
 

โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1. จัดท าระบบและกลไกของหน่วยยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ (งานแผน) ของวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ตรัง เชื่อมโยงกับคณะพยาบาลศาสตร์  
2. จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ที่สอดคล้องกับ

นโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
3. ถ่ายทอดก ากับติดตามการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ผ่านแผนงานและโครงการต่างๆ ของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง และถ่ายทอดแผนงานสู่แต่ละฝ่าย รวมทั้งการจัดท าตัวชี้วัด
และประเมินผลแผนและโครงการ 

4. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ตรัง  

5. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ภาคผนวก ข 
การก ากับติดตามผลการปฎิบัติงาน 

ระบบและกลไกการจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



496 

 

การก ากับติดตามผลการปฎิบัติงาน 

ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ในประเด็นกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของ

โครงกำร ควำมส ำเร็จของโครงกำร กำรบรรลุตัวชี้วัดในระดับกลยุทธ์และในระดับโครงกำร รำยงำนกำร

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรทุก 3 เดือน (รำยไตรมำส) หัวหน้ำหน่วยยุทธศำสตร์และประกันคุณภำพ

รวบรวมผลกำรก ำกับติดตำมรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรฯทุก 3 เดือน (รำยไตรมำส) กรณี

เปลี่ยนแปลงขอปรับแผนงำนโครงกำร ในประเด็น กำรปรับเปลี่ยนระยะเวลำ ปรับเปลี่ยนรำยละเอียด

งบประมำณ ปรับเปลี่ยนสถำนที่จัดโครงกำร/กิจกรรม และปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงกำร ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรเสนอ

ขอปรับแผนปฏิบัติกำรโครงกำรโดยใช้แบบบันทึกข้อควำมขอปรับแผนปฏิบัติกำรโดยระบบเหตุผลควำมจ ำเป็นเสนอต่อ

ผู้อ ำนวยกำร ผ่ำนรองฯที่ก ำกับดูแล และรองฝ่ำยบริหำร และผู้อ ำนวยกำรอนุมัติ กรณีเปลี่ยนแปลงขอปรับแผนปฏิบัติ

กำรโครงกำรในประเด็นเพ่ิมลดวงเงิน,เปลี่ยนแปลงหมวดงบประมำณ , เพ่ิมลดโครงกำร และยกเลิกโครงกำร ให้ผู้รับผิดชอบ

โครงกำรแก้ไขแผนปฎิบัติกำรโดยใช้แบบบันทึกข้อควำมขอปรับแผนปฏิบัติกำรเสนอของบประมำณ เสนอขอแก้ไข

โครงกำรพร้อมระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นผ่ำนรองฯ ฝ่ำยที่ก ำกับแผน และรองฯฝ่ำยบริหำร และหัวหน้ำหน่วยยุทธศำสตร์

และประกันคุณภำพรวบรวมเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำและผู้อ ำนวยกำรฯอนุมัติ กรณีกำรเพ่ิมโครงกำรตำมนโยบำย

เร่งด่วน หน่วยยุทธศำสตร์และประกันคุณภำพรวบรวมเสนอคณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำและผู้อ ำนวยกำรฯอนุมัติ                  

ได้ตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบและกลไกต่อไปนี้  
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ระบบและกลไกการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ระบบและกลไกการจัดท าแผน  

วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

P  1.1 ทบทวน/แต่งตั้งคณะกรรม
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
เสนอผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำ 
 
1.2 ผู้อ ำนวยกำรอนุมัติค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 
1.3 ประกำศแจ้งผู้ได้รับกำร
แต่งตั้งทรำบเพ่ือเตรียมกำร
ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ท่ีก ำหนด 

-หน่วย
ยุทธศำสตร์และ
ประกันคุณภำพ 
 
-ผู้อ ำนวยกำร 
 
 
 
-รองฝ่ำยบริหำร 

-ค ำสั่งแต่งตั้ง 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
จัดท ำแผน 
แผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปี                                    

P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 คณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำป ีประชมุ
ก ำหนดขั้นตอนแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำป ีทบทวน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี
 
2.2 ศึกษำแผนกลยุทธ์ของ
วิทยำลัยฯ แผนงำนโครงกำร
ขับเคลื่อนกลยุทธ ์ค่ำเป้ำหมำย 
และตัวชีว้ัด ประจ ำปีงบประมำณ
ที่จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 
 
2.3 ศึกษำทบทวนผลกำร
ด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

-คณะกรรมกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี 

-รำยงำนกำร
ประชุม
คณะกรรมกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี 

เริ่มต้น 

1.แต่งตั้งตั้งคณะกรรมกำร 

2.ศึกษำข้อมูลพื้นฐำน 

A 
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วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.4 ทบทวนผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในระดับหลักสูตร
และระดับสถำบัน 

P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 คัดแผนงำนโครงกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ตำม
ประเด็นยุทธศำสตร ์เป้ำประสงค์ 
ของยุทธศำสตร์ที่กลุ่มได้รับกำร
ถ่ำยทอด มำจัดโครงกำร 
 

3.2 จดัท ำโครงกำรงำนประจ ำตำม
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกลุ่ม 
และหรือโครงกำรที่ได้รับ
มอบหมำยตำมนโยบำยของ
วิทยำลัยฯ 
 

3.3 รวบรวมแผนงำนโครงกำร
น ำเสนอเพ่ือกำรวิพำกษ์จำกคณะ
กรรมกำรบรหิำรวิทยำลยัฯ  
 

3.4 ผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงำนน ำ
ข้อเสนอจำกกำรวิพำกษ์มำ
ปรับปรุงโครงกำรกิจกรรม 
 

3.5 หน่วยยุทธศำสตร์และประกัน
คุณภำพจัดท ำรูปเล่มร่ำง
แผนปฏิบัติกำร เสนอต่อคณะ
กรรมกำรบรหิำร เพ่ือพิจำรณำ
เห็นชอบและเสนอผู้อ ำนวยกำรฯ
อนุมัติ 

-คณะกรรมกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี 
 
 
 

-หัวหน้ำหนว่ย
ยุทธศำสตร์และ
ประกันคุณภำพ 
 
 
 

-คณะกรรมกำร
บริหำรวิทยำลัยฯ 
-ผู้อ ำนวยกำรฯ 

-รำยงำนประชุม
กรรมกำรบริหำร
วิทยำลัยฯ 

A 

3. จัดท ำแผนปฎิบัติกำรประจ ำปี 

B 
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วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

  
 
 
 
 
 

4.1 ผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำอนุมัติ 
 
 
 

- ผู้อ ำนวยกำรฯ -แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 

D  
 
 
 
 
 

5.1 แต่ละกลุ่มจัดท ำโครงกำรที่
ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร
เสนอขออนุมัติตำมระเบียบที่
วิทยำลัยฯ ก ำหนด 
5.2 ด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่
ได้รับอนุมัติ 

-ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

-โครงกำรที่รับ
อนุมัติ 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 ก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 
ในประเด็นกำรด ำเนินงำนตำม
ขั้นตอนของโครงกำร 
ควำมส ำเร็จของโครงกำร กำร
บรรลุตัวชี้วัดในระดับกลยุทธ์
และในระดับโครงกำร รำยงำน
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรทุก 3 เดือน (รำยไตร
มำส) 
6.2 หัวหน้ำหน่วยยุทธศำสตร์
และประกันคุณภำพรวบรวมผล
กำรก ำกับติดตำมรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรฯทุก 3 
เดือน (รำยไตรมำส) 
6.3 กรณีเปลี่ยนแปลงขอปรับ
แผนงำนโครงกำร ในประเด็น 
กำรปรับเปลี่ยนระยะเวลำ 
ปรับเปลี่ยนรำยละเอียด

-หัวหน้ำหน่วย
ยุทธศำสตร์และ
ประกันคุณภำพ 
 
-คณะกรรมกำร
บริหำรวิทยำลัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 
 

-รำยงำนประชุม
คณะกรรมกำร
บริหำรเรื่อง
รำยงำนผลกำร
ก ำกับติดตำม
กำรด ำเนินตำม
แผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปี ไตร
มำสที่ 1,2,3,4  
-รำยงำนรำยงำน
ผลกำรก ำกับ
ติดตำมกำร
ด ำเนินตำม
แผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปี         
ไตรมำส 1,2,3,4 
-บันทึกข้อควำม
ปรับโครงกำร 
 

B 

4.พิจำรณำ 

5.ด ำเนินกำรน ำ

แผนปฏิบัติกำรสู่กำร

ปฏิบัติ 

6.ก ำกับ

ติดตำมผล 

C 
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วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมำณ ปรับเปลี่ยนสถำนที่จัด
โครงกำร/กิจกรรม และปรับเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบโครงกำร ให้
ผู้รับผิดชอบโครงกำรเสนอขอปรับ
แผนปฏิบัติกำรโครงกำรโดยใช้แบบ
บันทึกข้อควำมขอปรับแผนปฏิบัติ
กำรโดยระบบเหตุผลควำมจ ำเป็น
เสนอต่อผู้อ ำนวยกำร ผ่ำนรองฯที่
ก ำกับดูแล และรองฝ่ำยบริหำร และ
ผู้อ ำนวยกำรอนุมัติ 
6.4 กรณีเปลี่ยนแปลงขอปรับ
แผนปฏิบัติกำรโครงกำรในประเด็น
เพ่ิมลดวงเงิน,เปลี่ยนแปลงหมวด
งบประมำณ , เพ่ิมลดโครงกำร และ
ยกเลิกโครงกำร ให้ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรแก้ไขแผนปฎิบัติกำรโดยใช้
แบบบันทึกข้อควำมขอปรับ
แผนปฏิบัติกำรเสนอของบประมำณ 
เสนอขอแก้ไขโครงกำรพร้อมระบุ
เหตุผลควำมจ ำเป็นผ่ำนรองฯ ฝ่ำยที่
ก ำกับแผน และรองฯฝ่ำยบริหำร 
และหัวหน้ำหน่วยยุทธศำสตร์และ
ประกันคุณภำพรวบรวมเสนอ
คณะกรรมกำรพิจำรณำและ
ผู้อ ำนวยกำรฯอนุมัติ 
6.5 กรณีกำรเพ่ิมโครงกำรตำม
นโยบำยเร่งด่วน หน่วยยุทธศำสตร์
และประกันคุณภำพรวบรวมเสนอ
คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำและ
ผู้อ ำนวยกำรฯอนุมัติ ได้ตำมควำม
จ ำเป็นเร่งด่วน 

-หัวหน้ำหน่วย
ยุทธศำสตร์และ
ประกันคุณภำพ 
 
-รองที่ก ำกับดูแล
แผนงำน/
โครงกำร 
 
-รองฝ่ำยบริหำร 
 
-ผู้อ ำนวยกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

D 
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วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 ประเมินและสรุปผลกำร
ประเมินโครงกำรและผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของ
โครงกำรให้รองฯผู้อ ำนวยกำรที่
ก ำกับภำยใน 2 สัปดำห์ และส่ง
หน่วยยุทธศำสตร์และประกัน
คุณภำพ ภำยใน 4 สัปดำห์ 
 
 
 

7.2 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีรำย 
ไตรมำสและสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผน
กลยุทธ์ 5 ปี และตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ส่ง
หน่วยยุทธศำสตร์และประกัน
คุณภำพ ทุกไตรมำส 
 

7.3 รวบรวม วิเครำะห์ สรุปผล
กำรด ำเนินงำนและผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของ
หน่วยยุทธศำสตร์และประกัน
คุณภำพและแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีรำยไตรมำสเสนอรองฯ
ฝ่ำยบริหำร 
 

7.4 รองฯฝ่ำยบริหำร ตรวจสอบผล
กำรวิเครำะห์และน ำเสนอผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
วิทยำลัยทุกไตรมำส 

-ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รองฯที่ก ำกับ
ดูแลแผนงำน/
โครงกำร 
 
 
 
 
 
 

-หัวหน้ำหน่วย
ยุทธศำสตร์และ
ประกันคุณภำพ 
 
 
 
 

 

-รองฯฝ่ำยบริหำร 
 
 
 
 
 

- สรุปผลกำร
ประเมิน
โครงกำรตำม
แบบก ำกับ
ติดตำมและ
ประเมินผล
โครงกำรของ
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 
 

-สรุปผลกำร
ประเมิน
แผนปฏิบัติกำร
ตำมแบบก ำกับ
ติดตำมและ
ประเมินผล
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 
 

-รำยงำนสรุปผล
กำรประเมิน
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีทุก 
ไตรมำส 
 

 
-รำยงำนสรุปผล
กำรประเมินแผน
ปฎิบัติกำร
ประจ ำปีทุก 
ไตรมำส 
 

D 

E 

7. ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
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วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

-คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัย
พิจำรณำผลกำรวิเครำะห์ กำร
น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีและให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำ
ผลกำรด ำเนินงำนและทบทวน
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 

-คณะกรรมกำร
บริหำรวิทยำลัย 

-รำยงำนกำร
ประชุม
คณะกรรมกำร
บริหำร 

A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-น ำผลกำรประเมินและ
ข้อเสนอแนะจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรไปปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ
ต่อไป 

-รองฯฝ่ำยบริหำร 
 
-รองฯที่ก ำกับ
ดูแลแผนงำน/
โครงกำร 
 
-หัวหน้ำงำน
หน่วยยุทธศำสตร์
และประกัน
คุณภำพ 
 
-ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

-แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี
งบประมำณ
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

E 

8.พิจำรณำ 

9.ปรับปรุงผลกำร

ด ำเนินงำน 

สิ้นสุด 
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การประเมินแผนงานและโครงการประจ าปีที่เป็นระบบ  

ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เป็นกำรประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนดไว้ เพ่ือวัดควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้และค่ำ

เป้ำหมำยของกำร ด ำเนินงำนตำมแผน ประเมินปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน หำแนวทำงแก้ไขปรับปรุง

และพัฒนำให้ดียิ่งๆขึ้น ทั้งนี้อำจต้องมีกำรปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยของกิจกรรม/โครงกำรให้

เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมที่ เปลี่ยนไปในระหว่ำงปีงบประมำณ โดยกำรประเมิน จะมี 4 มิติคือ  

1. ติดตำมเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

2. ติดตำมแผนกิจกรรมประจ ำเดือน  

3. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร/กิจกรรม  

4. กำรประเมินประโยชน์ ของโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร   

หน่วยแผนและยุทธศำสตร์เป็นผู้ด ำเนินกำรก ำกับติดตำมจำก ทุกกลุ่มงำนต่ำงๆ และติดตำม 

แนวทำงปรับแผนปฏิบัติงำน งบประมำณที่ใช้จริงให้คณะกรรมกำรบริหำร  วิทยำลัยพิจำรณำ กำรก ำกับ

ติดตำมจะด ำเนินกำรเป็นรำยไตรมำส ดังนี้  

ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม 2563 –ธันวำคม 2564) รำยงำนเดือนมกรำคม 2565  

ไตรมำสที่ 2 (มกรำคม 2564–มีนำคม 2565) รำยงำนเดือนเมษำยน 2565  

ไตรมำสที่ 3 (เมษำยน 2564–มิถุนำยน 2565) รำยงำนเดือนกรกฎำคม 2565  

ไตรมำสที่ 4 (กรกฎำคม 2564–กันยำยน 2565) รำยงำนเดือนตุลำคม 2565  

เมื่อครบครึ่งปีงบประมำณมีกำรกำรประเมินผล  และน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพ่ือ

ปรับแผนปฏิบัติกำร และเมื่อครบปีงบประมำณ จะประเมินผลจำกดัชนีชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยของแต่ละ

กิจกรรม/โครงกำรและค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดกลยุทธ์ เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้วำงแผนในปีงบประมำณต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 




